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Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Belçikadakı 
səfirliyinin yeni binasının açılışında iştirak edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
mayın 14-də Brüsseldə ölkəmizin Belçika Krallığındakı 
səfirliyinin yeni binasının açılışında iştirak edib.

Azərbaycanın Belçikadakı 
səfiri Fuad İsgəndərov və binanın 
dizayneri, Belçikanın tanınmış 
memarı Filip Vanhereveqe 
dövlətimizin başçısına görülən işlər 
barədə məlumat verdilər. 

Brüsselin Tervuren prospektində 
yerləşən bina 2014-cü ildə Azərbaycan 
Respublikasının Belçika Krallığındakı 
səfirliyi tərəfindən alınıb, daxili əsaslı 
təmir edilib, fasadı isə yenilənib. 
Bina Avropa təsisatlarına çox yaxın 
məsafədə, Parmentier parkının 
yaxınlığında, çoxsaylı diplomatik 
missiyaların yerləşdiyi prospektdədir. 

Azərbaycan Prezidenti binanın 
rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.

Dövlətimizin başçısı binada yara-
dılan şəraitlə tanış oldu. Binanın girişi 
dövlət rəmzləri ilə bəzədilib. Burada 
dünyanın müxtəlif şəhərlərinin məşhur 
muzeylərində saxlanılan Azərbaycan 
xalçalarının fotoları, həmçinin  1870-ci 

il Təbriz xalçası nümunəsində əllə 
toxunmuş xalça da var. Daxili tərtibat 
işləri zamanı Qobustan qayaüstü 
rəsmlərinə də yer ayrılıb. Binanın 
birinci və ikinci mərtəbələri səfirliyin 
iş otaqları üçün nəzərdə tutulub. 
Burada səfirin, müşavirlərin və digər 
əməkdaşların, həmçinin konsulluq 
xidmətinin işçilərinin otaqları bütün 
zəruri avadanlıqla təchiz olunub. Bir 
sözlə, əməkdaşların səmərəli fəaliyyəti 
üçün binada hər cür şərait var. Binada, 
həmçinin səfirlik işçilərinin mənzilləri 
yerləşir. 

Dövlətimizin başçısı səfirliyin 
əməkdaşları ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 

* * *
Mayın 14-də Azərbaycan 

 Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin Belçika Krallığına işgüzar 
səfəri başa çatdı. 

AZƏRTAC

Akademik Vladimir Volobuyevin 110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

2019-cu ilin iyul ayında Azərbaycan Respublikası 
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, SSRİ Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü, iki dəfə SSRİ Dövlət 
mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, kənd 
təsərrüfatı elmləri doktoru, professor Vladimir 
Rodionoviç Volobuyevin anadan olmasının 110 illiyi 
tamam olur. 

Akademik Vladimir Volobuyev torpaqların 
meliorasiyası, geomorfoloji xəritələrin tərtibi, 
torpaqla iqlimin qarşılıqlı əlaqəsi və torpaq 
ekologiyasına dair böyük nəzəri-təcrübi əhəmiyyətə 
malik sanballı araşdırmalarının nəticələri kimi 

müəyyən etdiyi prinsip və apardığı hesablamalarla, 
irəli sürdüyü nəzəriyyə və işləyib hazırladığı 
təsnifatlarla Azərbaycanda torpaqşünaslığın 
inkişafına böyük töhfələr vermişdir. Onun rəhbərliyi 
altında yetişən yüksək ixtisaslı kadrlar tərəfindən 
respublikada torpaqşünaslıq üzrə çox sayda əsaslı 
tədqiqat işləri uğurla yerinə yetirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq 
və Azərbaycan torpaqşünaslıq elminin inkişafında 
xüsusi xidmətlərini nəzərə alaraq görkəmli alim 
Vladimir Rodionoviç Volobuyevin anadan olmasının 

110-cu ildönümünün qeyd olunmasını təmin etmək 
məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik 
Vladimir Rodionoviç Volobuyevin 110 illiyinə həsr 
olunmuş tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 may 2019-cu il
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Azərbaycan Milli Məclisinin Sədri 

Qazaxıstanın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb

 � Mayın 14-də Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin Sədri Oqtay Əsədov Qazaxıstan 
Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri Beybit İsabayev ilə görüşüb.

Milli Məclisin mətbuat 
xidmətindən verilən 
məlumata görə, görüşdə 
Sədr bildirib ki, ölkələrimiz 
müstəqilliklərini bərpa 
etdikdən sonra xalqlarımız 
arasında tarixən mövcud 
olan əməkdaşlıq keyfiyyətcə 
yeni səviyyəyə yüksəlib. 
Bu gün ölkələrimiz strateji 
tərəfdaşdırlar. Əlaqələrimizin 
bu səviyyəyə yüksəlməsinin 
əsası Azərbaycanın ümum-
milli lideri Heydər Əliyev 
və Qazaxıstanın birinci 

Prezidenti Nursultan Nazar-
bayev tərəfindən qoyulub. 
Münasibətlərimiz bu gün də 
dövlət başçıları tərəfindən 
müvəffəqiyyətlə davam 
etdirilir.

Azərbaycan Qazaxıstan 
ilə mövcud əməkdaşlığı 
daha da dərinləşdirmək 
niyyətindədir. Orta Asiya-
nın bu ölkəsi əldə etdiyi 
nailiyyətlərlə dünya birliyində 
öz layiqli yerini tutub. Ölkənin 
bu uğurlara imza atma-
sı aparılan məqsədyönlü 

siyasətin nəticəsidir. Bu gün 
Qazaxıstan öz yeni prezi-
dentini seçməyə hazırlaşır. 
Hakimiyyətin dinc yolla 
ötürülməsinin aparılan daxili 
və xarici siyasətin davam 
etdirilməsinə, sabitliyin 
qorunmasına xidmət edəcəyi 
heç kimdə şübhə doğurmur. 
Namizədlər arasında mənim 
həmkarım, vaxtilə Qazaxıs-
tan Senatına rəhbərlik etmiş 
Qasım-Comərd Tokayev də 
var. O, Qazaxıstan Par-
lament Senatının Spikeri 
olduğu dövrdə dəfələrlə 
Azərbaycana səfər edib. 
Biz müxtəlif beynəlxalq 
tədbirlərdə mütəmadi olaraq 
görüşmüşük. Qarşılıqlı 

hörmətə və anlaşmaya 
əsaslanan münasibətlər 
sayəsində ölkələrimizin 
parlamentləri arasında kons-
truktiv səmərəli əməkdaşlıq 
formalaşıb. Qarşıdakı prezi-
dent seçkilərində Qazaxıstan 
xalqına uğurlar arzulayıram. 
İnanıram ki, müdrik Qaza-
xıstan xalqı düzgün seçim 
edərək inkişafa, sabitliyə və 
firavanlığa səs verəcək.

Görüşdə tərəflər hər iki 
ölkənin qanunvericilik or-
qanları arasında əməkdaşlıq 
məsələlərini müzakirə edib, 
parlamentlərarası dostluq 
qruplarının fəaliyyətinin 
gücləndirilməsinin 
əhəmiyyətini vurğulayıblar. 

Söhbət zamanı 
Azərbaycan parlament 
nümayəndə heyətinin bu 
ilin sentyabrında Nur-Sultan 
şəhərində keçiriləcək 
Avrasiya ölkələri parla-
ment spikerlərinin 4-cü 
müşavirəsində iştirakı ilə 
bağlı məsələlər nəzərdən 
keçirilib. 

Görüşdə Türkdilli 
Ölkələrin Parlament As-
sambleyasının payızda 
Bakı şəhərində keçirilməsi 
nəzərdə tutulan növbəti 
iclasının vaxtı və təşkilatı 
məsələlər müzakirə olunub.

Görüş zamanı Beybit İsa-
bayev Milli Məclisin Sədrinə 
Qazaxıstandakı daxili siyasi 
proseslər, qarşıdakı prezident 
seçkiləri və digər məsələlər 
barədə məlumat verib.  

AZƏRTAC

BDU-nun kafedra müdiri, professor İradə Hüseynova BMT-nin “Elm və 
sülh səfiri” beynəlxalq tituluna və “Avropa Xidmət Ordeni”nə layiq görülüb

 � Professor İradə Hüseynova İsveçrənin Cenevrə 
şəhərində BMT-nin Təltiflər Şurası tərəfindən dünya elminə 
və təhsilinə göstərdiyi xidmətlərə görə “Elm və sülh səfiri” 
beynəlxalq tituluna və mükafatına, həmçinin “Avropa Xidmət 
Ordeni”nə layiq görülüb.

Bakı Dövlət Universitetinin Qaf-
qaz xalqları tarixi kafedrasının müdiri, 
tarix elmləri doktoru, professor, Yeni 
Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının 
üzvü, YAP-ın Humanitar məsələlər 
üzrə komissiyasının sədr müavini, YAP 
Respublika Qadınlar Şurasının İdarə 
Heyətinin üzvü, Azərbaycanın Əməkdar 
müəllimi, Türk Dünyası Araşdırmaları 
Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının, 
Rusiya Federasiyası Pedaqoji Akademi-
yasının, Beynəlxalq Kadr Akademiyası-
nın həqiqi üzvü, elm, təhsil və innova-
siyaların inkişafında xidmətlərinə görə 
(Oksford, İngiltərə) Beynəlxalq “Sokrat” 
mükafatı və Türk Dünyası Araşdırmaları 
Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Qızıl 
Ulduz mükafatının laureatı İradə Hüsey-
nova 2019-cu il mayın 10-da BMT-nin 
Təltiflər Şurası (İsveçrə, Cenevrə) 

tərəfindən dünya elminə və təhsilinə 
göstərdiyi xidmətlərə görə “Elm və sülh 
səfiri” beynəlxalq tituluna və mükafatına 
layiq görülüb. 

Professor İradə Hüseynova dün-
ya elminə və təhsilinə göstərdiyi 
xidmətlərinə görə, həmçinin BMT-nin 
Təltiflər Şurası tərəfindən “Avropa 
Xidmət Ordeni” ilə təltif edilib.

Tarixçi alim İradə Hüseynova 
görkəmli dövlət və siyasi xadim, 
ümummilli lider Heydər Əliyev haq-
qında “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
yaranması və möhkəmləndirilməsində 
Heydər Əliyevin rolu” adlı ilk doktor-
luq dissertasiyasının müəllifidir. Onun 
doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi ilə 
elmin yeni istiqaməti – Əliyevşünaslıq 
elminin əsası qoyulub. Professor İradə 
Hüseynova, həmçinin ulu öndər Heydər 
Əliyevin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinə 
həsr edilmiş bir sıra sanballı elmi mo-
noqrafiyaların və dərsliklərin müəllifidir.

Əliyevşünas və qafqazşünas alim 
İradə Hüseynova 300-ə yaxın elmi 
əsərin – Əliyevşünaslıq elminə dəyərli 
töhfələr olan “Dövlətçilik naminə” (Bakı, 

2001), “Müstəqilliyimizin təminatçısı” 
(Bakı, 2003), “Müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu” (Bakı, 2004), 
“Гейдар Алиев – от политического 
руководителя к общенациональному 
лидеру” (Bakı, 2005), “Tarix. Zaman. 
Düşüncələr.” I cild. (Bakı 2016) adlı 
monoqrafiyaların, Qafqazşünas-
lıq sahəsində - “Qafqaz xalqlarının 
tarixi” (Bakı, 2006), “Heydər Əliyev 
və Qafqazda sülh prosesi” (Bakı, 
2008) adlı fundamental dərsliklərin, 
postsovet məkanında ilk dəfə ola-
raq “Историческая энциклопедия 
Кавказа” (Bakı, 2010) adlı irihəcmli 
ensiklopedik nəşrin müəllifidir. Ayrı-
ayrı illərdə professor İradə Hüseyno-
vanın tədqiqat əsərlərinə dəfələrlə 
Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyi tərəfindən müəlliflik 

hüququ verilib və alimin əsərləri 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
tərəfindən mühüm elmi nəticə kimi illik 
hesabatlara daxil edilib.

Professor İradə Hüseynovanın 
monoqrafiyaları, o cümlədən “Qafqazın 
tarixi ensiklopediyası” dünyanın 63 
ölkəsinin aparıcı milli kitabxanaları-
na göndərilib. Bu əsərlər dünya elmi 
ictimaiyyətində böyük maraq doğur-
duğuna görə onların yenidən əldə 
edilməsi üçün ABŞ, Rusiya, Yaponi-
ya, Tayvan, Kanada, Misir, eləcə də 
Avropa ölkələrindən alimin vətəninə 
sifarişlər gəlib. Onun monoqrafiyaları 
və dərslikləri respublikamızın bir çox 
universitetlərində, həmçinin xarici 
ölkələrin – Almaniya, İngiltərə, Rusiya, 
Gürcüstanın ali məktəblərində Qaf-
qaz tarixinin tədrisi üçün əsas mənbə 
olmuşdur.

Görkəmli alim və pedaqoq, həmçinin 
Qafqaz xalqlarının tarixinə dair ümumi 
kurs proqramlarının (Bakı 1998; Bakı 
2014), dərs vəsaitinin (Bakı 1999), ma-
gistr hazırlığı üçün “Heydər Əliyev və 
Qafqazda sülh prosesi” (Azərbaycan, 

rus və ingilis dillərində, Bakı, 2003), 
“Qafqazşünaslığa giriş” (Bakı 2014), 
“Qafqazın siyasi sistemi” (Azərbaycan 
və rus dillərində, Bakı, 2016), “Qaf-
qazın xarici siyasəti” (Azərbaycan və 
rus dillərində, Bakı, 2016), “Qafqaz və 
Yaxın Şərqin ərəb ölkələri” (Azərbaycan 
və rus dillərində, Bakı, 2016), “Qaf-
qaz tarixinin aktual problemləri” (Bakı, 
2017), “İlham Əliyev və müasir dövrdə 

Qafqazda əməkdaşlığın inkişafı” 
(Bakı, 2017) adlı tədris proqramlarının 
müəllifidir. 

Professor İradə Hüseynovanın uzun 
illər zəhmətinin, ilkin mənbələrə, arxiv 
sənədlərinə, mövcud tarixi ədəbiyyata, 
çoxsaylı xarici mənbələrə əsaslanan 
tədqiqatlarının nəticəsi, qiymətli mənbə 
olan Qafqaz xalqlarının sosial, iqtisadi, 
siyasi həyatını, mədəniyyətini, zəngin 
adət-ənənələrini, fəlsəfi baxışlarını, 
məişətini, milli-mənəvi dəyərlərini 
kompleks və sistemli şəkildə ən 
qədim zamandan müasir dövrə qədər 
hərtərəfli əks etdirən “Qafqaz xalqla-
rının tarixi” adlı 1248 səhifə həcmində 
(78 çap vərəqi) fundamental dərsliyi 
2018-ci ildə nəfis şəkildə nəşr olunub. 
Görkəmli alimin həm tarix elminə, 
həm də qafqazşünaslığa dəyərli töhfə 
olan “История народов Кавказа” 
adlı monoqrafiya-dərsliyi 2019-cu il 
aprelin 1-də Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Rəyasət Heyətinin 
2018-ci ilin yekunlarına dair hesabat 
məruzəsində ən mühüm elmi nailiyyət 

kimi qiymətləndirilib.
Tanınmış ictimai-siyasi və elm 

xadimi, müxtəlif vaxtlarda məsul dövlət 
vəzifələrində çalışan tarix elmləri 
doktoru, professor İradə Hüseynova 
Əliyevşünaslığın, qafqazşünaslığın 
inkişafında elmi məktəb yaratmışdır. 
Onun gənc kadrların hazırlanmasında 
böyük xidmətləri var. Professor İradə 
Hüseynovanın elmi rəhbərliyi ilə bir çox 
gənc alim elmi-tədqiqat işləri aparmış, 
fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru adını 
almaq üçün dissertasiyalar müdafiə 
etmişdir, bu proses bu gün də əzmlə 
davam etdirilir. Əliyevşünaslıq məktəbi 
professor İradə Hüseynovanın yaratdığı 
dəyərli əsərlərlə, yeni-yeni tədqiqatlarla, 
fundamental araşdırmalarla, hazırladı-
ğı kadrlarla bu gün də zənginləşir və 
Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edir. 

Görkəmli alim, dəyərli ziyalı, 
milli təəssübkeşlik, milli dövlətçilik 
prinsiplərini hər zaman uca tutan İradə 
Hüseynova Azərbaycan elmini və 
təhsilini ABŞ, İtaliya, Fransa, Kanada, 
İsveç, İsveçrə, Danimarka, Avstriya, 
Rumıniya, Bolqarıstan, Rusiya, Türkiyə, 

Gürcüstan, Türkmənistan, Belarus, 
İsrail, Şri-Lanka və s. ölkələrdə ke-
çirilmiş bir çox beynəlxalq elmi sim-
pozium və konfranslarda geniş elmi 
məruzələrlə çıxışlar etmişdir. Məruzələri 
nüfuzlu elmi dərgilərdə dərc olunub. 
Alimin fəaliyyət dairəsi kifayət qədər 
geniş və çoxşaxəlidir. Belə ki, o, bir 
neçə dəfə gender problemləri ilə bağlı 
 ABŞ-ın Nyu-York şəhərində Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin tərkibində, 
 BMT-nin kürsüsündən qadın və kişilərin 
hüquqları, cəmiyyətdə yeri və rolu, 
təhsil sistemində gender problemləri ilə 
bağlı çıxışlar etmişdir.  

Fədakar, zəhmətkeş alim, dəyərli 
ziyalı, professor İradə Hüseynovanı bu 
günlərdə qazandığı növbəti nailiyyəti – 
BMT-nin “Elm və sülh səfiri” beynəlxalq 
tituluna və mükafatına, həmçinin “Av-
ropa Xidmət Ordeni”nə layiq görülməsi 
münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik 
edir, ona dövlətçiliyimizin inkişafında 
yeni-yeni uğurlar arzu edirik.

AZƏRTAC

“Fuji Optical” şirkətinin Azərbaycandakı 
xeyriyyəçilik fəaliyyəti əsl humanizm nümunəsidir

 � Mayın  
14-də Azərbaycan 
Respublikasının 
Nazirlər Kabinetində 
Yaponiyanın “Fuji 
Optical” şirkətinin 
rəhbəri Akio Kanainin 
rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə 
görüş olub.

Görüşdə Baş nazi-
rin müavini Əli Əhmədov 
“Fuji Optical” şirkətinin 
ölkəmizdə həyata keçirdiyi 
xeyirxah missiyaların yüksək 
qiymətləndirildiyini söyləyib. 
O, minlərlə qaçqın, məcburi 
köçkün və aztəminatlı ailəyə 
yüksəkkeyfiyyətli eynəklərin 
paylanıldığını, onların 
ödənişsiz göz müayinəsi 
xidmətlərindən faydalandı-

ğını, bunun əsl humanizm 
nümunəsi olduğunu vurğu-
layıb.  

Görüşdə qonaqlara 
Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
barədə də məlumat verilib. 

Akio Kanai Azərbaycanda 
bu xeyirxah missiyanı həyata 
keçirməkdən məmnunluğunu 
bildirib. O, ölkəmizdə bu 
kimi xeyriyyə fəaliyyətlərini 
davam etdirəcəklərini diqqətə 
çatdırıb. A.Kanai missiyanın 

ərsəyə gəlməsində köməyi 
olan hər kəsə, o cümlədən 
qonaqpərvərliyə görə 
Azərbaycan hökumətinə 
və xalqına minnətdarlığını 
bildirib. 

AZƏRTAC

Hikmət HACIYEV: Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi üzrə 
danışıqlar formatı dəyişməzdir 

 � Brüsseldə Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri 
Nikol Paşinyan arasında qısa söhbət olub. Bunu Trendə özəl olaraq 
Prezident Administrasiyası xarici siyasət məsələləri şöbəsinin 
müdiri Hikmət Hacıyev bildirib.

Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, görüş 
Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı 
təşəbbüsünün 10 illiyinə həsr olunmuş 
tədbir çərçivəsində baş tutub.

N.Paşinyanın açıqlamasına 
gəldikdə isə, Administrasiya rəsmisi 

vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həll olunmamasının 
əsas səbəbi Ermənistanın işğalçılıq 
siyasətidir: “Ermənistan Azərbaycan 
ərazilərinin işğalına son qoyduqdan 
sonra münaqişənin həllində irəliləyiş və 

bölgədə sülh təmin oluna bilər. Danışıq-
ların formatına gəlincə isə, münaqişənin 
iki tərəfi vardır ki, bu da Ermənistan və 
Azərbaycandır, danışıqlar bu formatda 
aparılır”.

FHN-in rəhbərliyi Göyçay, 
Kürdəmir və Ucar rayonlarında 
vətəndaşların qəbulunu keçirib

 � Mayın 14-də Azərbaycan 
Respublikasının fövqəladə hallar naziri 
Kəmaləddin Heydərov Göyçay şəhərində 
Göyçay rayonunun sakinlərinin, həmçinin bu 
rayonda məskunlaşmış məcburi köçkünlərin 
qəbulunu keçirib.

Fövqəladə hallar naziri 
tərəfindən qəbul edilən 15 
vətəndaşın müraciətlərinin 
bir çoxu yerindəcə öz həllini 
tapıb, bir sıra məsələlərlə 
bağlı qanunvericiliyə uyğun 
dərhal zəruri tədbirlərin 

görülməsi barədə aidiyyəti 
strukturların rəhbərlərinə tap-
şırıqlar verilib. Həmçinin kadr 
və digər məsələlərlə bağlı 72 
vətəndaş nazir müavini, na-
zirliyin müvafiq baş idarə və 
qurum rəhbərliyi tərəfindən 

qəbul olunub.
Bundan əlavə, fövqəladə 

hallar nazirinin birinci müavi-
ni Rəfail Mirzəyev Kürdəmir 
şəhərində Kürdəmir rayo-
nunun 49, fövqəladə hallar 
nazirinin müavini Etibar 
Mirzəyev isə Ucar şəhərində 
Ucar rayonunun 53 saki-
nini və həmin rayonlarda 
məskunlaşmış məcburi 
köçkünləri qəbul edib.

AZƏRTAC

Prezident Administrasiyasının məsul 
işçiləri bölgələrdə vətəndaşların 

müraciətlərini dinləyiblər
 � Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının məsul işçiləri respublikanın 
bir sıra şəhər və rayonlarında vətəndaşların 
qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, mayın  
14-də Qax, Salyan, Şabran, Tovuz və Xocalı 
rayonlarından olan sakinlərlə görüşüblər.

Prezident İlham Əliyevin 
tapşırığına əsasən keçirilən 
görüşlərdə sakinlərin qaldır-
dıqları məsələlər diqqətlə 
dinlənilib. Vətəndaşlar 
tərəfindən qaldırılan 
məsələlərin bir qismi yerində 
həll olunub, digər müraciətlər 
isə operativ araşdırılması və 
qanunvericiliyə uyğun həlli 
üçün nəzarətə götürülüb.

Görüşlərdə qeyd olunub 
ki, Prezident İlham Əliyevin 
regionların sosial-iqtisadi 
inkişafına göstərdiyi diqqət 
və qayğı nəticəsində res-

publikamızda müasir inf-
rastruktur, istehsal və emal 
müəssisələri yaradılır, yeni iş 
yerləri açılır. Bütün bunlar, ilk 
növbədə, əhalinin sosial rifah 
halının daha da yaxşılaşdırıl-
masına yönəlib. Dövlətimizin 
başçısının da dediyi 
kimi, yürüdülən siyasətin 
təməlində Azərbaycan 
vətəndaşı, onun rifah halının 
yaxşılaşdırılması dayanır. 
Son vaxtlarda imzalanan 
fərman və sərəncamlar, 
sosial-iqtisadi sahədə 
aparılan islahatlar Prezident 

İlham Əliyevin əhalinin sosial 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində həyata keçirdi-
yi tədbirlərin davamıdır. 

Həmçinin görüşlərdə 
məmur-vətəndaş 
münasibətlərinin sağlam 
zəmində qurulması, insanla-
ra layiqli xidmət göstərilməsi, 
etik davranış qaydalarına 
əməl olunmasının vacibliyi 
bir daha vurğulanıb.

Sakinlər bölgələrdə 
vətəndaşların qəbulu və 
müraciətlərinə baxılması 
üçün rahat və əlverişli şərait 
yaradılmasından razılıqları-
nı ifadə edərək, göstərilən 
diqqət və qayğıya görə 
Prezident İlham Əliyevə 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

AZƏRTAC
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“Pekin Ekspo 2019” Botanika Sərgisində 

Azərbaycan pavilyonunun rəsmi açılışı olub

 � Mayın 14-də Çin Xalq Respublikasının paytaxtında 
"Pekin Ekspo 2019" Botanika Sərgisi çərçivəsində Azərbaycan 
pavilyonunun rəsmi açılışı olub.

Açılışda Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak 
edib.

"Təbiəti qoruyaq, daha yaxşı yaşa-
yaq" mövzusunda keçirilən botanika 
sərgisində Azərbaycan milli pavilyonu 
Heydər Əliyev Mərkəzinin, Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dəstəyi 
ilə hazırlanıb. "Azərbaycan: təbiət və 
incəsənətin harmoniyası" adlanan 
milli pavilyonun ümumi konsepsiya-
sı ölkəmizin öz tarix və ənənələrinə 
sadiq qalaraq daim inkişafda olduğunu 
nümayiş etdirir. Pavilyonun spiralvarı 
forması Azərbaycanın davamlı, sabit 
inkişafını və dinamikliyini, eksteryerdə 
qoyulan nar ağacı isə ölkənin məhsuldar 
gələcəyini xarakterizə edir. 

Pavilyonun interyer dizaynı ölkəmizin 

adət-ənənələrini nümayiş etdirir. 
Azərbaycan xalçalarının timsalında 
incəsənət və təbiətin yaxın əlaqəsi 
diqqətə çatdırılır, ətraf mühitin qorun-
masının vacibliyi vurğulanır. Nümayiş 
olunan xalçalar Azərbaycanın xalçaçılıq 
məktəbləri üzrə dörd hissəyə bölü-
nüb: Qarabağ, Təbriz, Gəncə-Qazax, 
Quba-Şirvan. Hər bir bölgəyə xas xalça 
motivləri xüsusi proyeksiya vasitəsilə 
döşəmə üzərində əks olunur. 

Bundan başqa, Xarıbülbül gülünü 
rəqəmsal formatda əks etdirən eksponat 
da nümayiş etdirilir. 

Sərgi ziyarətçiləri Azərbaycan 
pavilyonunda milli musiqi alətlərimizlə 
tanış ola, videomateriallar vasitəsilə 
Azərbaycan musiqisini dinləmək və milli 
rəqslərimizə baxmaq imkanı əldə edə 

bilərlər. Burada, həmçinin Azərbaycan 
milli geyimləri də təqdim olunur. 

Qeyd edək ki, pavilyonda xalçalarda 
istifadə olunan rənglər əsasında land-
şaft dizaynı hazırlanıb və buna uyğun 
bitki çeşidləri əkilib. Burada, həmçinin 
Azərbaycan təbiətinə xas olan ağac və 
çiçəklər təqdim olunur. 

Açılış mərasimində Azərbaycan 
incəsənət ustalarının ifasında kon-
sert proqramı təqdim olunub. Sərgi 
ziyarətçiləri Azərbaycan musiqisini 
dinləyib, rəqslərinə tamaşa ediblər. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezi-
denti Leyla Əliyeva "Asiya sivilizasiyalar 
dialoqu" konfransı çərçivəsində iştirakçı 
ölkələrin mədəni irsinin nümayiş olun-
duğu sərgidəki Azərbaycan stendi ilə də 
tanış olub. 

Şahin CƏFƏROV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Pekin

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyeva Çinin xarici işlər  
nazirinin müavini ilə görüşüb

 � Mayın 14-də Çin Xalq Respublikasında səfərdə olan Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Pekində bu ölkənin 
xarici işlər nazirinin müavini Lı Yunçen ilə görüşüb.

Lı Yunçen iki ölkə arasında 
münasibətlərin bütün sahələrdə uğur-
la inkişaf etdiyini vurğulayaraq, Çinin 
Azərbaycan ilə əməkdaşlığının daha 
da dərinləşməsi üçün səylərini davam 

etdirəcəyini bildirib. O, Azərbaycanın 
mədəni irsi ilə seçilən ölkə olduğu-
nu vurğulayaraq, son dövrlər Çində 
Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı 
müxtəlif tədbirlərin keçirildiyini qeyd 

edib. Bildirib ki, bu cür tədbirlər xalqla-
rımız arasında dostluq münasibətlərinin 
dərinləşməsinə böyük töhfələr verir.

Nazir müavini Pekində keçirilən “Asi-
ya sivilizasiyalar dialoqu” konfransında 
və konfrans çərçivəsində təşkil olunan 
tədbirlərdə Azərbaycanın fəal iştirakını 
məmnunluqla vurğulayıb.

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezi-
denti Leyla Əliyeva ölkələrimiz arasın-
da müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın 
dərinləşməsinin xalqlarımızın hələ tarixi 
İpək Yolu dövründən təməli qoyulan 
dostluq münasibətlərini daha da inkişaf 
etdirdiyini deyib. 

Ötən ay Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin Çin Xalq Respublikasının Sədri 
Si Cinpinin dəvəti ilə Pekində 2-ci “Bir 
kəmər, bir yol” Beynəlxalq Əməkdaşlıq 
Forumunda iştirakını yada salan Leyla 
Əliyeva diqqətə çatdırıb ki, ölkəmiz 
Çinin bu təşəbbüsünü ilk dəstəkləyən 
ölkələrdən biri olmaqla yanaşı, bu layihə 
çərçivəsində iqtisadi, humanitar, mədəni 
sahələrdə əməkdaşlığı dərinləşdirməyə 
çalışır.

Heydər Əliyev Fondunun vit-
se-prezidenti Azərbaycanda Çinə, 
onun mədəniyyətinə, dilinə, ənənəvi 
təbabətinə böyük maraq olduğunu 
deyib. Leyla Əliyeva Heydər Əliyev 
Fondunun həmin istiqamətlərdə Çin ilə 
əməkdaşlığı dərinləşdirməkdə maraqlı 
olduğunu bildirib. 

Şahin CƏFƏROV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Pekin

Pekində Leyla Əliyevanın Xarici Ölkələrlə Dostluq üzrə 
Çin Xalq Assosiasiyasının sədri ilə görüşü olub 

 � Mayın 14-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyeva Pekində Xarici Ölkələrlə Dostluq üzrə Çin Xalq 
Assosiasiyasının sədri xanım Li Syaolin ilə görüşüb.

Li Syaolin ötən il Azərbaycana 
səfərini, Prezident İlham Əliyev və birin-
ci xanım Mehriban Əliyeva ilə görüşlərini 
məmnunluqla xatırlayıb. 

Xanım Li Syaolin rəhbərlik etdiyi 
təşkilatın Azərbaycan ilə əlaqələrindən 

danışaraq, bu işdə Heydər Əliyev Fondu 
ilə sıx əməkdaşlığın xalqlarımız arasın-
da dostluq münasibətlərinin inkişafına 
böyük təkan verdiyini deyib. 

Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondu 
ilə Xarici Ölkələrlə Dostluq üzrə Çin 

Xalq Assosiasiyası arasında səmərəli 
əməkdaşlığı xüsusi vurğulayaraq, bu 
çərçivədə təşkil olunan tədbirlərdən 
danışıb. Gələcəkdə bu cür layihələrin 
qarşılıqlı olaraq davam etdiriləcəyinə 
əminlik ifadə olunub.

Şahin CƏFƏROV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Pekin
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Ölkəmizin hazırda dünyanın apa-
rıcı güc mərkəzləri, qonşu dövlətlərlə 
qarşılıqlı maraqlara əsaslanan sıx 
əməkdaşlıq əlaqələri qurması, bir 
sıra regional formatların təşəbbüskarı 
və fəal iştirakçısı olması, eləcə 
də, nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla 
əməkdaşlığı daha da genişləndirməsi 
dünya birliyindəki reytinqini getdikcə 
yüksəldir. Azərbaycanın Avropa 
İttifaqı ilə əlaqələrinin getdikcə 
möhkəmlənməsi, bu mötəbər qurumla 
tərəfdaşlığın yeni mərhələyə qədəm 
qoyması xarici siyasətimizin priori-
tetini təşkil edir. Cənab İlham Əliyev 
Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının 
prezidenti ilə görüşü zamanı cənab 
Donald Tuskun ölkəmizin regiondakı 
rolunun Avropa İttifaqı tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilməsi barədə 
səsləndirdiyi fikirlər, Azərbaycanın 
Avropa İttifaqı üçün etibarlı və 
məsuliyyətli tərəfdaş olduğunu, 
əlaqələrin inkişafından məmnunluq 

ifadə etməsi xarici siyasətimizin 
 uğurlarından xəbər verir.

Məlum olduğu kimi, Avropa İttifaqı 
hər ölkə ilə geniş şəkildə əməkdaşlığa 
razılıq vermir. Ancaq Azərbaycan özü-
nün hərtərəfli inkişafı, iqtisadi qüdrəti, 
enerji resursları ilə təkcə Avropanın 
yox, eləcə də dünya birliyinin diqqət 
mərkəzindədir. Bu baxımdan Avropa 
İttfaqı ilə münasibətlərin getdikcə 
yaxşılaşdırılması Azərbaycan üçün 
nə qədər önəmlidirsə, Avropa İttifaqı 
üçün də ölkəmizlə yaxınlaşmaq 
bir o qədər vacibdir. Əgər Avropa 
kimi inkişaf etmiş bir bölgə, nüfuzlu 
Avropa İttifaqı kimi mötəbər bir qurum 
ölkəmizlə əməkdaşlığa önəm verirsə 
və bu məqsədə çatmaq üçün danışıq-
lar aparırsa, bunlar respublikamızın 
beynəlxalq aləmdə artan nüfuzunun 
göstəricisidir. 

Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan ara-
sında münasibətlərin yeni mərhələyə 
qədəm qoyması bu  nüfuzlu quruma 

üzv dövlətlərlə starteji tərəfdaşlığı 
daha da genişləndirəcək. Təbii 
ki, ikitərəfli münasibətlərin yeni 
mərhələyə qədəm qoyması ölkəmizin 
inkişafını gözü götürməyən qüvvələri 
ciddi təşvişə salıb. Ermənistan tərəfi 
münasibətlərin inkişafından daha 
çox narahatdır. Çünki Azərbaycanla 
Avropa İttifaqı arasında imzala-
nan sənədlərdə ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünün, suverenliyinin və 
sərhədlərinin toxunulmazlığının 
təmin olunması öz əksini tapıb. Av-
ropa İttifaqı ilə imzalanan sənədlərə 
nəzər yetirməklə bunu aydın hiss 
etmək mümkündür. 

Məsələn, Şərq Tərəfdaşlığı üzrə 
2017-ci ildə qəbul edilmiş Brüssel 
Zirvə Bəyannaməsində tərəfdaş 
ölkələrin hər birinin suvereneliyinin, 
ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi 
və sərhədlərinin toxunulmazlığı 
yer almışdı. Bu mövqe 2018-ci ildə 
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasın-

da ikitərəfli “Tərəfdaşlıq prioritetləri” 
sənədində də öz əksini tapıb. 
Dövlətimizin başçısı Donald Tusk-
la keçirdiyi görüşdə də bu sənədin 
əhəmiyyətindən söhbət açılıb. 
Sənəddə Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədləri 
daxilində ərazi bütövlüyünə və 
suverenliyinə bir daha dəstək ifadə 
olunub. Bununla yanaşı, tərəflər 
arasında üzərində danışıqlar aparı-
lan tərəfdaşlıq sazişi ilə bağlı da fikir 
mübadiləsi aparılıb. Həmin sənəddə 
qeyd olunub ki, münasibətlər su-
verenliyin, ərazi bütövlüyünün və 
beynəlxalq sərhədlərin toxunul-
mazlığının qarşılıqlı dəstəklənməsi 
əsasında inkişaf edəcəkdir. 

Çingiz QƏNİZADƏ, 
Milli Məclisin deputatı, 

Demokratiya və İnsan Hüquqları 
Komitəsinin sədri, hüquq üzrə 

fəlsəfə doktoru 

Aİ Azərbaycanın xarici ticarət 
dövriyyəsində təxminən 42 faizlik 
paya malik olmaqla, ölkəmizin əsas 
ticarət tərəfdaşıdır. Həmçinin Aİ 
respublikamızda ən böyük investor-
dur. Ənənəvi birgə Avropa İttifaqı-
Azərbaycan Biznes Forumu Aİ-nin 
müxtəlif sənaye və xidmət sektorun-
dan çoxlu nümayəndələr cəlb edir. 
Xatırladım ki, növbəti biznes forum bu 
il iyunun 13-də Bakıda keçiriləcək. 

Öz coğrafiyası və strategiyası-
na görə Asiya ilə Avropa arasında 
təbii körpü olan Azərbaycan həmişə 
regional və transregional bağlılıq 
təşəbbüslərinin fəal iştirakçısı, habelə 
onun gerçəkləşdirilməsinə mühüm 
töhfə verən əsas ölkələrdən biri olub. 
Buna görə də Azərbaycan üçün 
uzlaşma imkanları həm Aİ ilə ikitərəfli 
gündəlikdə, həm də Şərq Tərəfdaşlığı 
çərçivəsindəki çoxtərəfli müstəvidə 
mühüm yer tutur. 

Fikrimcə, nəqliyyat sahəsində 
Trans-Avropa Şəbəkəsinin indikativ 
xəritələrinin Azərbaycana və sonra 
Asiyaya qədər genişləndirilməsi regi-
onal ticarət dəhlizlərinin birlikdə təşviq 
edilməsi üçün möhkəm zəmin yarada 
bilər. Əslində dəmir yolları administ-
rasiyaları, habelə Gürcüstan, Uk-
rayna, Polşa, Rumıniya, Avstriya və 
Almaniyadan olan bəzi özəl logistika 
şirkətləri artıq Azərbaycanla birlikdə 
bu regional ticarət dəhlizlərində təmsil 
olunub. Bu siyahı artmaqda davam 
edir. 

Avropada bir çoxları bu strate-
ji ticarət sahəsində Azərbaycanla 
əməkdaşlıqda maraqlıdır. Azərbaycan 
təqdim etdiyi infrastrukturu qonşular-
la, eləcə də Asiya və Avropa ölkələri 
ilə bölüşür. Açıq dənizə çıxışı olma-
yan ölkə olaraq, Azərbaycan öz quru 
sərhədlərindən kənara çıxıb geniş 
bölgə ərazisində daha böyük ticarət 

dinamikasının yaradılmasına çalışır. 
Azərbaycan enerji sahəsində 

Cənub Qaz Dəhlizinin həyata 
keçirilməsi vasitəsilə strateji 
tərəfdaşlığı davam etdirir. Bu layihə 
üzrə aparılan işlərin əsas hissəsi artıq 
yekunlaşdırılıb. Trans-Adriatik Boru 
kəməri (TAP) isə inşa olunmasının ən 
son mərhələsindədir. 

 Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin mayın 13-də Belçika Kral-
lığına işgüzar səfəri çərçivəsində 
keçirilən görüşlərdə də bu barədə 
ətraflı danışılıb. Avropa İttifaqı 
Şurasının prezidenti Donald Tuskun 
adından Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin 
dövlət və hökumət başçılarının 
şərəfinə verilən şam yeməyində 
çıxış edən Prezident İlham Əliyev 
Avropa İttifaqının Azərbaycanın 
əsas ticarət tərəfdaşı və təşkilatın 
üzv dövlətlərinin ölkəmizdə aparıcı 

sərmayəçi qismində çıxış etdiklərini 
bildirib.

Azərbaycanın Avropanın ener-
ji təhlükəsizliyinə töhfə verdiyini 
vurğulayan dövlətimizin başçısı qeyd 
edib ki, respublikamızın təşəbbüsü 
və iştirakı ilə reallaşdırılan enerji 
layihələrində hasilatçı, tranzit və 
istehlakçı ölkələrin maraqları onla-
rın əməkdaşlığı çərçivəsində birgə 
şəkildə qorunur.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın 
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin real-
laşdırılmasında mühüm rol oynadı-
ğını qeyd edərək ölkəmizin Avropa 
İttifaqı ilə nəqliyyat sahəsində də 
uğurla əməkdaşlıq etdiyini də diqqətə 
çatdırıb. 

Mirağa ƏHMƏDOV,  
Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin (UNEC) dosenti

– Azərbaycan Prezidenti 
möhtərəm İlham Əliyevin 
Brüsselə səfərini dərin maraqla 
izləyirəm. Məni ən çox razı 
salan odur ki, dövlətimizin 
başçısı belə mühüm tədbirlərdə 
hər dəfə olduğu kimi, bu dəfə də 
diqqəti Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
ədalətli həllinin vacib olmasına 
yönəltdi. 

Dövlətimizin başçısı 
Brüsseldə haqlı olaraq vur-
ğuladı ki, torpaqlarımızın 20 
faizi təcavüzkar Ermənistan 
tərəfindən işğal olunub, bir mil-
yondan çox soydaşımız qaçqın 
və məcburi köçkünə çevrilib. 

Lakin 25 ildən çoxdur ki, bu 
münaqişə davam edir. 

Təəssüf ki, münaqişə 
beynəlxalq hüququn nor-
ma və prinsiplərinə uyğun 
şəkildə öz həllini tapmayıb. 
Hələ də BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələri həyata 
keçirilməyib. Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü, suverenliyi və 
sərhədlərinin toxunulmazlığı 
həll olunmayıb. 

Azərbaycan ictimaiyyətinin 
Brüsseldən Qarabağ 
münaqişəsinin ədalətli həlli 
ilə bağlı gözləntiləri çoxdur. 
Müsbət haldır ki, 2018-ci 
ildə Azərbaycan və Avropa 

İttifaqı arasında paraflanmış 
“Tərəfdaşlıq prioritetləri” 
sənədində Azərbaycanın 
beynəlxalq səviyyədə tanın-
mış sərhədləri daxilində ərazi 
bütövlüyünə və suverenliyinə 
bir daha dəstək ifadə olunub.

Bir Azərbaycan ziyalısı 
olaraq ümid edirəm ki, Aİ 
rəhbərliyi bundan sonra xal-
qımız üçün taleyüklü problem 
olan Qarabağ münaqişəsinin 
həllində daha ədalətli və 
konstruktiv mövqe nümayiş 
etdirəcək. 

Söhbəti qələmə aldı:  
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın Avropa İttifaqı (Aİ) ilə qarşılıqlı əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf 
etməkdədir. Bunu Avropa İttifaqı, ayrı-ayrı Avropa ölkələri nümayəndələrinin 
ölkəmizə,  eləcə də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və digər rəsmilərimizin 

Brüsselə mütəmadi səfərlərindən də görmək mümkündür. Avropanın enerji təhlükəsizliyinə 
mühüm töhfə verən Cənub Qaz Dəhlizi üzrə Məşvərət Şurasının V iclasının Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda keçirilməsi, Avropa Komissiyasının büdcə 
məsələləri və insan resursları üzrə komissarı Günter Ottinger və digər rəsmilərin ölkəmizə 
səfəri, dövlət başçımız tərəfindən qəbul edilməsi, tərəflər arasında yeni saziş layihəsi ilə 
bağlı müzakirələrin növbəti raundunun baş tutması bunu deməyə əsas verir.

Hazırda Azərbaycanla Avropa İtti-
faqı arasında enerji, təhlükəsizlik və 
nəqliyyat məsələləri üzrə məsləhətləşmə 
mexanizmləri fəaliyyət göstərir ki, bu da Aİ-
nin ölkəmizin regiondakı aparıcı mövqeyinə 
verdiyi əhəmiyyətin bariz nümunəsidir. 
Eyni zamanda, bir neçə ay əvvəl Aİ ilə 
Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq 
üzrə sazişə dair danışıqlar davam etdirilib. 

Mayın 13-də isə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin Brüsselə növbəti səfəri baş 
tutdu və dövlət başçısı səfər çərçivəsində 
Avropa İttifaqı Şurasının sədri Donald Tuskla 
görüşdü, “Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələrinin 
dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə Do-
nald Tuskun adından verilmiş şam yeməyində 
iştirak etdi. Həm Azərbaycan Prezidenti, həm 
də Aİ Şurasının sədri qarşılıqlı əlaqələrin 
inkişafından məmnunluqlarını bildirdilər. 
Donald Tusk ölkəmizin Avropa İttifaqı üçün 
etibarlı və məsuliyyətli tərəfdaş olduğunu, 

Azərbaycanın regiondakı rolunun Avropa 
İttifaqı tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini 
qeyd etdi.

Şam yeməyində çıxış edən Prezident 
İlham Əliyev bəyan etdi ki, Azərbaycan “Şərq 
Tərəfdaşlığı” proqramında iştirak edən fəal 
ölkələrdən biridir, ittifaqa üzv ölkələrlə 
sıx əlaqələrə malikdir, hətta 9 üzv ölkə ilə 
əlaqələr strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. 
Ancaq “Şərq Tərəfdaşlığı” proqramının 
iştirakçısı olan Ermənistanın Azərbaycana 
təcavüzü davam edir,  torpaqlarımızın 20 
faizi bu ölkənin işğalı altındadır, bir milyon-
dan çox qaçqın və məcburi köçkünümüz 
var. Onun sözlərinə görə, münaqişə yalnız 
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə 
uyğun şəkildə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələri əsasında, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin 
toxunulmazlığı çərçivəsində həll olunmalı-
dır. Ötən il Brüsseldə Azərbaycan və Avropa 

İttifaqı arasında paraflanmış “Tərəfdaşlıq 
prioritetləri” sənədində də Azərbaycanın 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri 
daxilində ərazi bütövlüyünə və 
suverenliyinə bir daha dəstək ifadə olunub.

Bütün bunlar Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi qətiyyətli və 
milli maraqlar üzərində qurulmuş uğurlu 
xarici siyasət nəticəsində mümkün olur. 
Hazırda bu siyasət uğurla davam etdirilir və 
Azərbaycan-Aİ əlaqələri günbəgün güclənir. 

Nizami SÜLEYMANOV,  
ADİU-nun professoru, 
tarix elmləri doktoru

Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə 
əlaqələri yüksək qiymətləndirilir

Nəhəng enerji və nəqliyyat layihələrinin 
reallaşması ilə ölkəmizin strateji mövqe-
yi daha da möhkəmlənmişdir. Xoşdur ki, 
Azərbaycan mühüm beynəlxalq layihələrin 
təşəbbüskarı və müəllifidir. Ölkəmiz onun 
üçün yalnız iqtisadi deyil, həm də böyük 
siyasi önəm kəsb edən Bakı-Tbilisi-Qars, 
Cənub Qaz Dəhlizi, TANAP, TAP kimi 
əhəmiyyətli layihələrlə Avropa coğrafiyasın-
da real tərəfdaş, etibarlı partnyor olmaqla 
bərabər, həm də milli maraqlarını üstün 
tutan və müstəqil siyasət yürüdən dövlət 
kimi bir daha özünü təsdiqləyə bilmişdir. 
Bütün bunların nəticəsidir ki, Azərbaycan 

öz müstəqil siyasəti ilə dünyada, beynəlxalq 
münasibətlər sistemində xüsusi nüfuza 
malikdir. Dünyanın aparıcı güc mərkəzləri də 
ölkə başçımızın qətiyyətini, milli maraqlara 
əsaslanan siyasətini nəzərə alaraq, məhz 
bu baxımdan ölkəmizlə sıx əməkdaşlıq 
münasibətləri qurmuşlar. Odur ki,  Prezident 
İlham Əliyevlə görüşdə Donald Tuskun 
Azərbaycanı Avropa İttifaqı üçün etibarlı 
və məsuliyyətli tərəfdaş olduğunu qeyd 
etməsi və dövlətimizin regiondakı rolunu 
yüksək qiymətləndirməsi təbiidir. Görüşdə 
Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında 
imzalanmış “Tərəfdaşlıq prioritetləri” 
sənədi barədə söhbət açılması və onun 
əhəmiyyəti barədə danışıqlar Azərbaycanın 

Avropa  İttifaqı ilə də müsbət əlaqə və 
əməkdaşlığından xəbər verir. 

Bu görüşdə müzakirə edilmiş və 
Prezidentimizin Azərbaycan üçün aktual 
olan daha bir məsələyə—Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllinə diqqət yönəltməsini 
xüsusi vurğulamaq istərdim. Bu məsələ 
Brüsseldə keçirilmiş danışıqlarda da 
müzakirə mövzusu oldu. Prezidentimiz Av-
ropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Donald Tuskla 
görüşdə Azərbaycanın haqlı mövqeyini bir 
daha Avropa İttifaqının rəhbərinə çatdırdı. 

İlqar ORUCOV,  
Azərbaycan Gənc Alim, 

Aspirant və Magistrlər Cəmiyyətinin 
sədri, fəlsəfə doktoru

“UEFA Avropa Liqası üçün 
çox gözəl final olacaq”

O deyib: “Düşünürəm ki, uzaq məsafəyə 
uçuş komandaların yeganə çətinliyi olacaq. 
Qalanları  heç nə ilə fərqlənmir. Bir ay əvvəl 
mən Bakıdakı stadionda oldum. Böyük müasir 
stadiondur. Söz verdilər ki, meydanın keyfiyyəti 
yüksək səviyyədə olacaq. Futbolçular üçün ən 
başlıcası da elə budur”.   

Bakıda turistə lazım olan hər şeyin oldu-
ğunu vurğulayan futbolçu  deyib: “Çox gözəl və 
təmiz şəhərdir, hər dəfə ora səfər edəndə 

daha yaraşıqlı olduğunu görürəm. Gözəl Xəzər, 
dadlı yeməklər... Turistə lazım olan nə varsa, 
hamısı Bakıda var”.  

Azərbaycan futbolundan danışan A.Arşavin  
“Qarabağ” klubunun oyununu fərqləndirərək 
qeyd edib: “Komandanın Çempionlar Liqasının 
qrup mərhələsinə çıxması Azərbaycan üçün 
böyük nailiyyətdir”.

Politoloq əlavə edib: “Bi-
rinci Avropa Oyunları, Formula 
1, İslam Həmrəyliyi Oyunla-
rı, həmçinin Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumu, Sivilizasiyalar Alyansı 
kimi və digər  beynəlxalq forumlar və konf-
ranslar ən yüksək səviyyədə təşkil olunub. 
Azərbaycanda müasir stadionlar, rahat otellər 
və maraqlı görməli məkanlar var. Bakıya bir 
dəfə səyahət edən turistlər və azarkeşlər 
bu şəhərə bir daha gəlmək istəyirlər. Bu cür 
irimiqyaslı tədbirlərin təşkil olunması avropalı 
turistlərin özləri üçün yeni ölkəni kəşf etməsi, 
onun mədəniyyəti ilə tanış olması üçündür. 
Bu, ölkəni dünya ictimaiyyətinə tanıtmaq üçün 
əla vasitədir. Bakıdan matçın translyasiyasına 
bütün dünya baxacaq”.  

Darya Qrebtsova vurğulayıb ki, Azərbaycanda 
bir neçə istiqamətdən turist axını formala-

şıb. “Ən çox axın Rusiyadandır, ondan azacıq 
aşağı sayda turistlər isə ərəb ölkələri və 
İrandan gəlirlər. Hələ ki, avropalı turistlər 
Azərbaycanın turizm baxımından necə maraqlı 
ölkə olduğu, burada çoxlu qeyri-adi və unikal 
görməli məkanları görəcəkləri barədə az 
məlumatlıdırlar. “Azərbaycanın səhər yeməyi” 
xüsusi diqqətə layiqdir. Onun dadına baxan hər 
kəs artıq bu nemətlərə biganə qala bilməz. 
UEFA Avropa Liqasının final matçı avropalı 
turistlərə yeni maraqlı ölkəni kəşf etmək imka-
nı verəcək”,  – deyə Darya Qrebtsova qeyd edib.    

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Azərbaycan Avropa üçün etibarlı dost 
və məsuliyyətli tərəfdaşdır

Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasət kursu 
həmişə öz dinamikliyi, intensivliyi, çevikliyi ilə xarakterizə 
olunub və milli maraqlara söykənib. Son 16 ildə daxili və 

xarici siyasət kursundakı dinamiklik Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən 
güclü, özünü təmin edən, rəqabətədavamlı ölkəyə çevirib. Dövlət 
başçısının xarici ölkələrə səfərlərinin böyük maraqla izlənilməsinin 
əsas səbəblərindən biri də məhz onun müstəqil xarici siyasət 
yeritməsidir. Prezidentin Brüsselə işgüzar səfəri çərçivəsində 
keçirdiyi görüşlərdə səsləndirilən fikirlər də bunu təsdiqləyir.

Brüsseldə Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı-
na üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının sammiti 
keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə 

iştirak edib. Dövlətimizin başçısının tədbir çərçivəsində 
 keçirdiyi mühüm görüşlər, burada səsləndirdiyi dəyərli 
fikir və təkliflər həm ölkə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətdə 
dərin məmnunluq hissi doğurub. Bakı Dövlət Universitetinin 
 professoru, filologiya elmləri doktoru Leyla Gərayzadə bu 
barədə aşağıdakıları dedi: 

Brüsseldən gözləntilərimiz çoxdur 

Avropa İttifaqı Azərbaycanın 
etibarlı iqtisadi tərəfdaşıdır

Azərbaycan-Avropa İttifaqı (Aİ) əlaqələri dinamik inkişaf edir. İndiyədək tərəflər 
arasında Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq, Viza və Readmissiya haqqında sazişlər, 
Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində Fəaliyyət Planı, Şərq Tərəfdaşlığı 

Təşəbbüsü kimi mühüm sənədlər imzalanıb. Hazırda Azərbaycan Aİ ilə müxtəlif 
sahələrdə, o cümlədən enerji sahəsində uğurla əməkdaşlıq edir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan və 
Cənub Qaz Dəhlizi kimi iri layihələrin təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı olan Azərbaycan 
Aİ-nin etibarlı enerji tərəfdaşıdır. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi, Şimal-Cənub 
və Şərq-Qərb dəhlizləri ölkəmizin tranzit qovşağı kimi əhəmiyyətini daha da artırır. 
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində əsas yeri Aİ ölkələri tutur.

MƏN əminəm ki, Bakı istər komandaları, 
istərsə də azarkeşləri mehribanlıqla 

qarşılayacaq və bu, UEFA Avropa Liqası üçün çox 
gözəl final olacaq. Bu sözləri AZƏRTAC-ın müx-
biri ilə söhbətində məşhur futbolçu, Rusiyanın 
Əməkdar idman ustası Andrey Arşavin söyləyib.  

“Bakıya bir dəfə səyahət edən 
turistlər və azarkeşlər bu şəhərə 

bir daha gəlmək istəyirlər”

Azərbaycan iri beynəlxalq tədbirlərin 
keçirilməsi üzrə zəngin təcrübəyə malikdir. 

Bunu AZƏRTAC-ın müxbiri ilə söhbətində Rusi-
yanın Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktor 
müavini Darya Qrebtsova söyləyib. 

Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında 
əlaqələrin inkişafı məmnunluq doğurur

Prezident İlham Əliyevin Brüsselə səfəri Avropa İttifaqı Şu-
rasının rəhbəri Donald Tuskla görüşü və apardığı danışıqlar 
beynəlxalq aləmdə diqqətlə izlənildi. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar 

Azərbaycanın regiondakı nüfuzunu və xarici siyasətini nəzərə alaraq, yeri 
gəldikcə, ölkəmizin etibarlı tərəfdaş olduğunu dönə-dönə vurğulayırlar. 
Həqiqətən də Cənubi Qafqaz regionunda ölkəmizin beynəlxalq iqtisadi, 
neft-qaz və logistika sahəsində həyata keçirilən transmilli layihələrdə 
uğurla çıxış etməsi, yüksək səviyyədə ictimai-siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı 
yüksək qiymətləndirilir.
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Ə.Əhmədov aparılan islahatlar-
da Avropanın müvafiq təşkilatları, 
qitənin ölkələri ilə əməkdaşlığa, fəal 
təcrübə mübadilələrinə xüsusi önəm 
verildiyini bildirib. O, növbəti Avropa 
Regional Sosial Təminat Forumunun 
Azərbaycanda keçirilməsi qərarına görə 
BSTA-ya minnətdarlıq ifadə edib, ötən 
dövrdə mötəbər beynəlxalq tədbirlərə 
uğurla evsahibliyi edən Azərbaycanda 
bu forumun da yüksək səviyyədə təşkil 
olunduğunu deyib.

BSTA-nın prezidenti Yoakim Brö-
yer bu gün Avropa ölkələrinin sosi-
al təminat sistemlərində idarəçilik 
mexanizmlərinin əsas çağırışlara uyğun 
təkmilləşdirilərək mükəmməl şəkildə 
qurulması, problemlərin həll olunması 
üçün aparılan islahatlarda qarşılıqlı 
əməkdaşlıq mühitinin, qabaqcıl təcrübə 
mübadiləsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. 
O, hazırkı forumun da bu məqsədə 
xidmət etdiyini və Avropa məkanının 
sosial təminat sistemlərindəki aktual 
məsələlərə innovativ yanaşmaların 
təqdim edilməsi və bölüşülməsi üçün 
əlverişli imkan yaratdığını deyib. 
Y.Bröyer Azərbaycanda əldə olunan 
sosial-iqtisadi nailiyyətləri, sosial 
sahədə innovativ yenilikləri maraqla 
izlədiklərini bildirib. BSTA prezidenti 
ölkəmizin bu foruma layiqli şəkildə ev-
sahibliyi etməsindən razılıq ifadə edib, 
buna görə Azərbaycan hökumətinə 
təşəkkürünü bildirib.

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi 
naziri Sahil Babayev 15 ildir ki, BSTA 

ilə səmərəli əməkdaşlıq həyata keçirən 
ölkəmizin ötən dövrdə bu təşkilatın 
bir sıra tədbirlərinə evsahibliyi etdiyi-
ni deyib. O bu dəfə BSTA-nın Avropa 
Regional Sosial Təminat Forumu kimi 
yüksək səviyyəli mötəbər beynəlxalq 
tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinin 
fəxr hissi doğurduğunu bildirib. Nazir 
Avropa məkanında sosial təminatın 
inkişafına, gələcək sosial təhlükəsizliyin 
formalaşmasına nail olunması üçün 
birgə müzakirələrin və təcrübə 
mübadilələrinin aparılması baxımından 
forumun əhəmiyyətini qeyd edib.

S.Babayev Prezident İlham Əliyevin 
uğurlu sosial inkişaf kursuna uyğun 
olaraq ölkədə dinamik iqtisadi inkişafın 
təmin edilməsi şəraitində əldə edilən 
sosial uğurları, həmçinin son aylarda 

həyata keçirilən mühüm islahatları, 
atılan əhəmiyyətli addımları diqqətə 
çatdırıb. O, Azərbaycan Respublika-
sının Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti  Mehriban 
xanım Əliyevanın təşəbbüsünün 
nəticəsi olan Dayanıqlı və Operativ 

Sosial Təminat (DOST) konsepsiyasını 
qeyd edib. Azərbaycanın sosial sahədə 
özünəməxsus yeni innovativ təcrübəsi 
- yeni yaradılan DOST Agentliyi və ilk 
“DOST” mərkəzi, 126 növdə sosialyö-
nümlü xidmətin “bir pəncərə”dən, tam 
şəffaf və operativ, nəzakətlilik və son 
nəticədə vətəndaş məmnunluğuna nail 
olunması prinsipi ilə təqdim edilməsinə 
imkan verən “DOST” mərkəzləri 
şəbəkəsinin genişləndirilməsi üçün 
işlərin aparıldığını diqqətə çatdırıb.

Nazirliyin Mərkəzləşdirilmiş Elektron 
İnformasiya Sistemində 18 altsiste-
min yaradıldığını deyən S.Babayev 
“E-sosial” internet portalı, “Məşğulluq” 
altsistemi, cari ilin əvvəlindən ölkədə ilk 
proaktiv xidmət kimi tətbiqinə başla-
nan avtomatlaşdırılmış pensiya təyinatı 

mexanizmi haqqında məlumat verib. 
Artıq on min nəfərə elektron qayda-
da pensiya təyin olunduğunu, bu ilin 
əvvəlindən “İşsizin DOSTu” proqramı-
nın bu günə kimi 36 min nəfər işsizin 
əmək müqaviləsi ilə ödənişli ictimai işlə 
təminatına imkan verdiyini deyib.

Nazir bu ilin ötən dövründə 
 minimum pensiyaların və minimum 
əməkhaqqının 40 faiz, sosial müavinət 
və təqaüdlərin orta hesabla 100 faiz 
artırıldığını qeyd edib. Şəhid ailələrinə 
qayğının artırılması, onların birdəfəlik 
ödənişlə təminatı, qaçqın və məcburi 
köçkünlərin müavinətlərinin, tələbələrin 
təqaüdlərinin artırılması, devalvasiyanın 
təsirlərinin aradan qaldırılması, fiziki 
şəxslərin problemli kreditlərinin həlli 
sahəsində atılan əhəmiyyətli addımları 
diqqətə çatdırıb. O, təkcə cari ilin ötən 
dövründə reallaşdırılan uğurlu sosial 
paketin 3 milyon insanın rifahına ciddi 
dəstək olduğunu bildirib.

S.Babayev sosial təminat siste-
mi qarşısında dayanan çağırışlara 
uyğun islahatların davam etdirildi-

yini, pensiya sisteminin yeni inki-
şaf konsepsiyasının hazırlandığını, 
eləcə də sosial müavinət və əlilliyin 
qiymətləndirilməsi, reabilitasiya, əmək 
müfəttişliyi sistemlərinin, məşğulluq 
xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi 
sahələrində aparılan islahatları, 

 nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondunun gəlirlərindəki artım tempini 
qeyd edib. Nazir, həmçinin əlilliyi olan 
şəxslərin sosial müdafiəsi işlərindən 
bəhs edib, mütərəqqi beynəlxalq ya-
naşmalar da nəzərə alınmaqla “Əlilliyi 
olan şəxslərin hüquqları haqqında“ 
yeni qanunun qəbul edildiyini diqqətə 
çatdırıb. Şəhid ailələri və müharibə 
əlillərinin mənzillə, müharibə 
əlillərinin minik avtomobili ilə təminatı 
proqramının ildən-ilə dəfələrlə 
genişləndirildiyini bildirib. 

O, forumun əməkdaşlıq əlaqələrinin 
inkişafına da töhfə verəcəyini deyib, 
tədbirin işinə uğurlar arzulayıb. 

Daha sonra əmək və əhalinin 
sosial müdafiəsi nazirinin müavini 
Mətin Kərimlinin moderatorluğu ilə 

Azərbaycanın sosial müdafiə sisteminə, 
bu sahədə aparılan islahatlara dair 
panel iclas keçirilib. İclasda Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ya-
nında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 
direktoru Himalay Məmişov, nazir-
liyin tabeliyində yaradılan Dayanıqlı 
və Operativ Sosial Təminat (DOST) 
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid 
Məmmədov, nazirlik yanında Dövlət 
Məşğulluq Xidmətinin rəisi Fuad Musa-
yev tərəfindən təqdimatlar edilib. 

Sonra mətbuat konfransı keçiri-
lib və kütləvi informasiya vasitələri 
nümayəndələrini maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb. 

Forum “Avropada sosial təminat 
sahəsində əsas çağırışlar” mövzusunda 
BSTA-nın baş katibi Marselo Abi-Ramia 
Kaetanonun çıxışı və onun modera-
torluğu ilə müvafiq mövzuda panel 
iclasının keçirilməsi ilə davam edib.

Forumun növbəti iki gün üçün 
gündəliyinə “Sosial təminatın idarə 
olunmasında mükəmməllik və yenilik” 
və “Avropanın sosial təminat sahəsində 
gələcəyinin qurulması” mövzularında 
plenar iclasların və paralel sessiyaların 
keçirilməsi daxildir. 

Qeyd edək ki, BSTA Beynəlxalq 
Əmək Təşkilatının himayəsi altında 
1927-ci ildə yaradılıb və əsas məqsədi 
sosial təminat sahəsində qabaq-
cıl standartları inkişaf etdirmək və 
təşviq etmək, bu sahədə beynəlxalq 
əməkdaşlığı həyata keçirməkdir. 
Mənzil-qərargahı Cenevrə şəhərində 
yerləşən təşkilat dünyanın 
Azərbaycan da daxil olmaqla 158 
dövlətinin sosial təminat sahəsi üzrə 
fəaliyyət göstərən 330 qurumunu 
ətrafında birləşdirir.

BSTA-nın hər üç ildən bir keçirilən 
Avropa Regional Sosial Təminat Foru-
mu Avropa ölkələrinin sosial təminat 
sahəsində aktual problemlərinin 
müzakirə edilməsinə və onların innova-
tiv həllərlə aradan qaldırılmasına, fəal 
əməkdaşlıq və təcrübə mübadilələrinə 
şərait yaradan unikal platformadır. 

AZƏRTAC

– Ölkə başçısının göstərişinə 
uyğun olaraq, 2017-ci ilin yan-
var ayından etibarən ölkəmizdə 
İTS-in pilot layihə şəklində 
həyata keçirilməsinə başlanı-
lıb. Pilot layihə üçün seçilən 
ərazilərdə hansı işlər görülüb, 
ümumi vəziyyət necədir və 
layihənin tətbiqi gözlənilən 
nəticəni veribmi?

– İTS-in pilot layihə 
çərçivəsində tətbiqi ilk olaraq 
Mingəçevir şəhəri və Yevlax 
rayonunda, 2018-ci ildən isə 
Ağdaş rayonunda həyata keçi-
rildi. Qeyd edim ki, pilot layihə 
çərçivəsində bir sıra mühüm 
addımlar atılmışdır. Belə ki, əhalisi 
340 min nəfər təşkil edən pilot 
ərazilərdə sığorta olunanlar və 
30 minə yaxın məcburi köçkün 
baza zərfi çərçivəsində ödənişsiz 
tibbi xidmətlərlə təmin edilmiş 
və əhalinin səhiyyə xərcləri ilə 
bağlı maliyyə yükü əhəmiyyətli 
dərəcədə azaldılmışdır. Mövcud 
maddi-texniki baza və kadr resurs-
ları ilə daha çox pasiyentə xidmət 
göstərilmiş və nəticədə 2018-ci 
ildə pilot ərazilərdə ambulator-
poliklinik gəlişlərin sayı 1,1 milyon 
olmuş, adambaşına düşən həkimə 
gəlişlərin sayı 3,2 dəfə təşkil 
etmişdir. Evə yazılan xəstələrin 
sayı isə 21 min 454 nəfər olmaqla 
2016-cı illə müqayisədə 11 faiz 
artmışdır. 2017-ci ildə cərrahi 
əməliyyatların sayı  9645, 2018-
ci ildə isə 9346 olmuşdur. Ürək 
əməliyyatlarının sayı 2017-ci ildə 
375, 2018-ci ildə isə 112 təşkil 
etmişdir. Bununla yanaşı, İTS-in 
tətbiqi nəticəsində pilot ərazilərdə 
anadangəlmə ürək qüsuru ilə do-
ğulan 37 uşaq əməliyyat edilərək 
sağlamlıqlarına qovuşublar.

Pilot ərazilərdə kəmiyyət 
göstəricilərinin artması ilə yanaşı, 
rayon xəstəxanalarında əvvəllər 
aparılması mümkün olmayan 
endoprotezləşmə, TUR, laparos-
kopik cərrahi müdaxilələr və sair 
mürəkkəb əməliyyatlar həyata 
keçirilmişdir. Bu əməliyyatların 
bilavasitə rayon xəstəxanalarında 
aparılması əhalinin müasir 
və keyfiyyətli tibbi xidmətlərə 
əlçatanlığının təmin olunması 
istiqamətində atılan addımlardan 
biridir.

Kadr potensialının 
gücləndirilməsi məqsədilə pi-
lot ərazilərin tibb işçiləri xarici 
ölkələrdə təlim və təcrübə proq-
ramlarına göndərilmişdir. Eyni 

zamanda, ölkədə ilkin səhiyyə 
xidmətinin təkmilləşdirilməsi 
istiqamətində tədbirlər görülərək 
Ailə Sağlamlıq Mərkəzləri yaradıl-
mışdır.

Pilot layihənin ən mühüm 
nəticələrindən biri də pilot 
ərazilərdə fəaliyyət göstərən 
həkimlərin əməkhaqlarının artı-

rılması və nəticə etibarilə onla-
rın maddi rifahının əhəmiyyətli 
dərəcədə yüksəldilməsi olmuşdur. 
Belə ki, həkimlərin orta aylıq maa-
şı 2018-ci ildə ölkə üzrə orta aylıq 
əməkhaqqının 1,9 mislini təşkil 
etmişdir. 

Bunlarla yanaşı, 2018-ci ildə 
icbari tibbi sığortanın vəsaitlərinə 
qənaət edilməsi məqsədilə 
pilot ərazilərdəki xəstəxanaların 
fəaliyyətində səmərəliliyin 
təmin edilməsi, idarəetmənin 
müasirləşdirilməsi və maddi-tex-
niki bazanın yaxşılaşdırılması 
istiqamətində də müvafiq işlər 
görülmüşdür. Tibb müəssisələrinin 
fəaliyyətinin elektronlaşdırılması 
tam təmin edilmişdir.

Əhalinin münasibətini 
öyrənmək məqsədilə aparılan sor-
ğularda İTS-in tətbiq olunmasına 
respondentlərin Mingəçevirdə 88, 
Yevlaxda 79, Ağdaşda isə 86 faizi 
müsbət fikir bildirmişdir. Agentlik 
tərəfindən aparılan təhlillərə və 
beynəlxalq ekspertlərin rəylərinə 
əsasən pilot layihənin ikiillik 

nəticələrinə görə əminliklə demək 
olar ki, ölkəmiz İTS-in tətbiqi 
və sonrakı inkişafı üçün lazımi 
şəraitə, zəruri potensial, resurs və 
imkanlara malikdir.

– Zaur müəllim, pilot 
ərazilərdə sığorta olunanların 
baza zərfi çərçivəsində tibbi 

xidmətlər aldıqlarını qeyd etdi-
niz. İTS-in baza zərfinə hansı 
xidmətlər daxildir? 

– Hazırda İTS-in baza zərfinə 
1829 adda tibbi xidmət daxildir. 
Bunlardan 480-i  ambulator, 677-
si stasionar, 18-i ilkin səhiyyə, 
6-sı təcili və təxirəsalınmaz tibbi 
yardım, 23-ü isə fizioterapevtik 
xidmətlərdir. Baza zərfi həmçinin 
459 adda laborator müayinəyə 
və 166 adda həyati vacib-dəyəri 
yüksək olan xidmətlərə də təminat 
verir.

2020-ci il 1 yanvar tarixində 
qüvvəyə minəcək “Tibbi sığorta 
haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununa əsasən isə 
icbari tibbi sığortanın xidmətlər 
zərfi iki hissədən ibarət olacaq: 
baza və əlavə hissələrdən. Baza 
hissəyə ilkin səhiyyə xidməti, 
təcili və təxirəsalınmaz tibbi 
yardım xidməti, əlavə hissəyə 
isə ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım 
aiddir. Baza hissədən Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşları, 
Azərbaycan Respublikasında 

daimi və ya müvəqqəti yaşayan 
əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər istifadə edə bilərlər. Baza 
hissədən istifadə pulsuzdur və bu 
xidmətlər üzrə hər il adambaşına 
29 manat dövlət büdcəsi hesabı-
na ödəniləcək. Xidmətlər zərfinin 
əlavə hissəsinə aid olan ixtisas-
laşdırılmış tibbi yardımdan istifadə 

etmək üçün isə icbari tibbi sığorta-
haqqı ödənilməlidir. 

Burada bir məqamı qeyd edim 
ki, ölkə əhalisinin 45 faizini təşkil 
edən uşaqlar, tələbələr, pensiya-
çılar, sosial müavinət və ünvanlı 
sosial yardım alan şəxslər, hamilə 
və sosial məzuniyyətdə olan 
qadınlar (Azərbaycan Respubli-
kasının Əmək Məcəlləsinə uyğun 
olaraq bağlanmış və hüquqi 
qüvvəyə minmiş əmək müqaviləsi 
və ya Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq 
mülki-hüquqi müqavilə əsasında 
işləmədiyi və sahibkarlıq fəaliyyəti 
ilə məşğul olmadığı hallarda) üçün 
sığortahaqqının dövlət büdcəsi 
tərəfindən ödənilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur.

Nəzərinizə çatdırım ki, hazırda 
xidmətlər zərfi üzərində agentlik 
tərəfindən ciddi işlər həyata keçi-
rilir. Yaxın zamanlarda xidmətlər 
zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin 
adları təsdiq olunduqdan sonra 
ictimaiyyətə açıqlanacaq.

– Prezident İlham Əliyev 
ölkədə İTS-in tətbiqinin təmin 
edilməsi məqsədilə İcbari 
Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyinin nəzdində “Tibbi 
Ərazi Bölmələrini İdarəetmə 
Birliyi” (TƏBİB) publik hüquqi 
şəxsin yaradılması haqqında 
2018-ci ilin sonlarında 

fərman imzalayıb. Hansı 
tibb müəssisələri TƏBİB-in 
tabeliyinə veriləcək?

– Sözügedən fərmanın icrası 
məqsədilə Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti 
12 aprel tarixində bir sıra dövlət 
səhiyyə sisteminə daxil olan 
tibb müəssisələrinin TƏBİB-
in tabeliyinə verilməsi barədə 
qərar qəbul edib. Qərara əsasən 
TƏBİB-in tabeliyindəki tibb 
müəssisələrinin siyahısı təsdiq 
edilib. Qərar 2020-ci il yanvarın 
1-də qüvvəyə minəcək. Siyahıya 
Bakı şəhəri və rayonlar üzrə tibb 
müəssisələri, elmi tədqiqat insti-
tutları, tibbi mərkəzlər və birliklər, 
stasionar müəssisələr, ambulator-
poliklinika müəssisələri, təcili tibbi 
yardım müəssisələri və s. aiddir. 

– TƏBİB-in fəaliyyət 
istiqamətləri nədən ibarət 
olacaq? 

– TƏBİB-in inzibati məsələləri 
bu il öz həllini tapacaq. 2020-ci 
ildən fəaliyyətə başlayacaq olan 

TƏBİB-in əsas vəzifəsi icbari tibbi 
sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar tibb 
müəssisələrinin idarəedilməsini 
həyata keçirməkdir. TƏBİB 
tabeliyində olan tibb 
müəssisələrində əhalinin sağ-
lamlığının qorunması üçün tibbi 
xidmətlərin təşkilini təmin edəcək 
və tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi üçün tədbirlər 
görəcək. TƏBİB əhalinin sağlam-
lığının qorunması sahəsində əhali 
üçün əlverişli şərtlər yaradacaq, 
tibb müəssisələrinin fəaliyyətini 
icbari tibbi sığorta sisteminin 
tələblərinə uyğunlaşdıracaq. 
Həmçinin tibb müəssisələrində 
göstəriləcək tibbi xidmətlərin 
keyfiyyətinin müasir tələblərə uy-
ğunlaşdırılmasına nəzarət edəcək.

Qeyd edim ki, TƏBİB publik 
hüquqi şəxsin yaradılması və 
dövlət tibb müəssisələrinin onun 
tabeliyinə verilməsi, dövlət tibb 
müəssisələrinin elektronlaşdırıl-
ması, habelə İTS-nin sonrakı inki-
şafı ilə bağlı qərarlar qəbul edilmiş 
və bundan irəli gələrək agentlik 
qarşısında mühüm vəzifələr qoyul-
muşdur.

“Tibbi sığorta haqqında” Qanu-
na edilmiş dəyişikliklərin 2020-ci 
ildə qüvvəyə minməsini nəzərə 
alaraq, ölkənin səhiyyə sisteminin 
İTS-in tələblərinə uyğunlaşdırıl-
ması ehtiyacı yaranmışdır. Bu 
məqsədlə tibb müəssisələrinin 

ilkin qiymətləndirilməsi həyata 
keçirilmiş və nəticədə 2019-cu il 
üzrə görüləcək işlərə dair tədbirlər 
planı işlənib hazırlanmışdır. 
Tədbirlər planına uyğun olaraq  
tibb müəssisələrinin elektronlaş-
dırılması ilə bağlı zəruri işlərin 
görülməsi və informasiya texnolo-
giyalarının geniş tətbiqi nəzərdə 
tutulur. 

Bununla yanaşı, tibb 
müəssisələrinin İTS sisteminə ke-
çidini təmin etmək məqsədilə tibb 
işçilərinin biliklərinin artırılması və 
bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi 
üçün bir sıra təlimlərin keçirilməsi 
planlaşdırılır.

Eyni zamanda, dövlət tibb 
müəssisələrində göstərilən 
tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin 
beynəlxalq standartlara uyğun-
laşdırılması məqsədilə agentlik 
Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə tibb 
müəssisələri üçün keyfiyyət 
standartları üzərində işə başlayıb.  
2020-ci il ərzində 20 standartın 
tətbiqi nəzərdə tutulub. Standart-
lara uyğun fəaliyyət göstərən tibb 
müəssisələri agentlik tərəfindən 
keyfiyyət indeksinə uyğun əlavə 
maliyyələşmə imkanı əldə edəcək. 
Sonrakı illərdə isə keyfiyyət stan-
dartlarının sayının 200-ə çatdırıl-
ması nəzərdə tutulub.

Əhalinin İTS çərçivəsində 
yararlana biləcəyi xidmətlərin 
toplusunu ehtiva edən xidmətlər 
zərfinin hazırlanması, habelə 
tibbi xidmətlərin tariflərinin 
müəyyənləşdirilməsi üzərində 
işlər aparılır. Həmçinin qarşıya 
qoyulan mühüm vəzifələrdən biri 
də səhiyyə işçilərinin gəlirlərinin 
əmək bazarının tələblərinə uyğun 
tənzimlənməsidir. Hazırda bu 
istiqamətdə işlər yekunlaşmaq 
üzrədir.

Nəzərinizə çatdırım ki, artıq 
10 milyon olan əhalimizin icbari 
tibbi sığortalanması kimi şərəfli 
missiya bizə həvalə edilib. Bu 
səbəbdən də, tibb müəssisələrinin 
İTS-in məlumat bazasına in-
teqrasiyası, informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarının 
imkanlarından istifadə etməklə, 
TƏBİB-in tabeliyinə verilmiş tibb 
müəssisələrində gəlirlərin və 
xərclərin uçotu da daxil olmaqla, 
həmin tibb müəssisələrinin tam 
idarəedilməsini təmin edəcək 
proqram təminatının hazırlanması 
ilə bağlı tapşırıqlar icra edilməlidir.

Müsahibəni apardı: 
Zərifə BƏŞİRQIZI, 

“Xalq qəzeti”

Ölkəmiz icbari tibbi sığortanın tətbiqi üçün 
zəruri potensiala malikdir
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sosial siyasətinin bir qolu olan səhiyyə 

sistemində son illər uğurlu islahatlar aparılmış, tibb müəssisələrinin maddi-texni-
ki bazası və kadr potensialı gücləndirilmiş, bütövlükdə səhiyyə sahəsində böyük 
nailiyyətlər əldə edilmişdir. Genişmiqyaslı sosial layihə olan icbari tibbi sığortanın 

(İTS) başlıca məqsədləri səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsini dayanıqlı iqtisadi əsaslarla 
qurmaq, tibbi xidmətlərin əlçatanlığını təmin etməklə əhalini sağlamlıqla bağlı maliyyə 
risklərindən qorumaqdır. Ölkədə İTS-in tətbiqi səhiyyə sahəsinə ayrılan maliyyə vəsaitlərinin 
daha da səmərəli istifadə edilməsinə və əhalinin tibbi xidmətlərdən istifadə imkanlarının ar-
tırılmasına zəmin yaradacaq. Müsahibimiz İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə 
Heyətinin sədri Zaur Əliyevin bu mövzu ətrafında fikirləri ilə sizi tanış edirik.

Bakıda Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının (BSTA) 
Avropa Regional Sosial Təminat Forumu işə başlayıb. Üç 
gün davam edəcək forumda BSTA-dan, digər beynəlxalq 

qurumlardan və 35 ölkədən nümayəndələr iştirak edirlər. 
Forumun açılışında Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin 
müavini Əli Əhmədov beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi 
tanınan Azərbaycanın Avropa qurumları ilə əməkdaşlığının 
daim inkişaf etdiyini vurğulayıb. O, Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə aparılan islahatların sosial təminat 
sahəsində də uğurlu nəticələr verdiyini, sosial müdafiə sisteminin 
gücləndirilməsi və müasir, şəffaf iş üsulları üzərində qurulması 
istiqamətində mühüm addımlar atıldığını deyib.



Şri-Lankada komendant 
saatı tətbiq edilib

Ümumilikdə son günlər 
ölkədə gərginlik daha da ar-
tıb. Belə ki, bir neçə gün öncə 
onlarla adam müsəlmanlara 
məxsus dükanları dağıdıblar. 
Ölkədə “WhatsApp”, “Viber” 
və “Facebook” bağlanıb.

Xatırladaq ki, aprelin 
21-də Şri-Lankada ardı-
cıl partlayışlar baş verib. 
Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin 
məlumatına görə, partla-
yışlar nəticəsində 250-260 
nəfər həlak olub.

Baş verənlərə görə 
məsuliyyəti İŞİD terror 
qruplaşması öz üzərinə 
götürüb. Respublika polisinin 
rəisi Çandana Vikramarat-
ne bildirib ki, patlayışları 
törədənlərin əksəriyyəti ya 
tutulub, ya da məhv edilib. 

Bunu Rusiyanın Şimali 
Qafqaz işləri üzrə naziri 
Sergey Çebotaryov deyib. 
Nazir bildirib ki, Rusiyanın bu 

regiondakı proseslərin tam 
hüquqlu üzvü olması üçün 
çalışmaq lazımdır. Belə bir 
fikir var ki, Rusiyanın Xəzər 

və Qara dənizdəki limanla-
rı yalnız 20-25 faiz işləyir, 
ona görə də onları inkişaf 
etdirməyin mənası yox-
dur: “Amma bu, belə deyil. 
Azərbaycan və Gürcüstanın 
limanları işləyir, kifayət qədər 
yüklənib. Gürcüstanda bir 
sahədə iki liman – Poti və 
Batumi limanları işləyir, üçün-
cü, Anakliya limanı tikilir. Ona 
görə də biz bu prosesdən 
kənarda qalmamalıyıq. Rusi-
yanın Xəzər və Qara dənizdə 
limanlarının inkişafı dünya 
bazarlarına çıxış üçün yeni 
imkanlar yaradacaq”.

Enerji siyasətinin vacib 
aspekti: elektrik enerjisi 

istehsalı və yeni infrastruktur
Müasir dünyada enerji faktoru ən 

yaxın ölkələri belə bir-birindən ayıra, 
ən uzaqları isə birləşdirə bilir. Böyük 
dövlətlərin mübarizəsi də əsasən 
enerji və enerjidaşıyıcıları ilə bağlıdır. 
Belə bir inam vardır: kim daha çox 
enerji ehtiyatlarına sahib olacaqsa, 
o qədər də söz sahibi olacaq. Siya-
si aspektdə isə enerji siyasəti milli 
təhlükəsizliyin tərkib hissəsi kimi 
götürülür. Bu tezisin arxasında çox 
vacib faktorlar dayanır. Təcrübə 
göstərir ki, enerji təhlükəsizliyinin 
milli təhlükəsizliyin tərkib hissəsi 
olması, ümumiyyətlə, dünyada baş 
verən dəyişikliklərə sıx bağlıdır.

Məsələ ondan ibarətdir ki, enerji 
amili XXI əsrdə təbii mahiyyəti və 
təyinatı ilə yanaşı, sosial, siyasi və 
geosiyasi-hərbi məzmun da kəsb 
etməyə başlayıb. Daha sürətlə inkişaf 
etmək və suveren olmaq üçün lazımi 
səviyyədə enerjiyə malik olmalı-
san. Məsələn, Çin iqtisadiyyatının 
sürətli inkişafı üçün daha çox enerji 
sərf etməsi lazım idi. Bu səbəbdən 
ölkənin enerji ilə təmini birbaşa milli 
təhlükəsizliklə sıx bağlıdır. Təsadüfi 
deyil ki, Amerika Çini ilk öncə enerji 
sahəsində “vurmağa” çalışır.

Böyüyən Türkiyə və Avropa ba-
zarı üçün də enerjiyə ehtiyac sürətlə 
artır. Həmin ölkələrin təhlükəsizliyi 
və suverenliyi enerji ilə nə dərəcədə 
təmin olunmaları faktorundan 
çox asılıdır. Şübhəsiz ki, yuxarıda 
vurğulanan məqamların Azərbaycan 
kimi gənc müstəqil ölkələrə də 
birbaşa aidiyyəti var. Prezident İlham 
Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, enerji 
təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin 
tərkib hissəsidir və ölkə rəhbərliyi 
məsələnin bu aspektinə ciddi diqqət 
yetirir. Həyata keçirilən hər bir enerji 
layihəsinin son təyinatı məhz milli 
təhlükəsizliyə xidmət edir.

Bu baxımdan neft-qaz 
layihələrinin reallaşması 
Azərbaycanın həm daxili inki-
şafına, həm də dünyaya inteq-
rasiyasına əhəmiyyətli dərəcədə 

 yardım edir. Bu məsələnin müxtəlif 
aspektləri haqqında dünyanın böyük 
dövlətlərinin liderləri, tanınmış 
analitik və ekspertlər kifayət qədər 
fikir bildiriblər. Azərbaycan iqtisa-
diyyat, energetika, nəqliyyat sfera-
larında Avropa ilə getdikcə daha sıx 
əməkdaşlıq qurur. Müxtəlif qlobal 
layihələrdə Bakının aktiv iştirakı bu 
prosesə xüsusi məzmun verir. Neft, 
qaz və yüklərin daşınması ilə əlaqəli 
olan müxtəlif layihələrin uğurla 
həyata keçirilməsi ölkənin geosiyasi 
nüfuzunu da yüksəldir. Bütün bunlara 
elektrik enerjisinin ixracını da əlavə 
etmək tam yerinə düşərdi.

Elektrik enerjisinin istehsalı 
məsələsi xüsusi infrastruktur sis-
teminin formalaşdırılmasını tələb 
edir. SSRİ dağılandan sonra demək 
olar ki, bütün respublikalarda bu 
problem kəskinliklə qarşıda da-
yandı. Azərbaycanda da müəyyən 
çətinliklər yarandı. Hətta 90-cı illərdə 
elektrik enerjisi ilə təminatda ciddi 
problemlər özünü göstərdi. Ancaq ulu 
öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
gəlişindən sonra bu istiqamətdə 
sistemli və ardıcıl layihələr həyata 
keçirilməyə başlandı. Ardıcıl aparılan 
işlər yeni elektrik enerji infrastruk-
turu formalaşdırmağa imkan yaratdı. 
Azərbaycan Rusiya və İranla elektrik 
enerjisi mübadiləsini davamlı hala 
gətirdi. Buraya Gürcüstan da daxil 
edildi. Bir neçə il öncə Gürcüstanda 
kəskin olaraq elektrik enerjisi böhranı 
yarananda Azərbaycan yardım əlini 
uzatdı. 

Növbəti mərhələ: Avropaya 
ixracatın verəcəyi töhfələr

Azərbaycanın bu sahədə apardığı 
islahatlar daha böyük proqramların 
reallaşmasını tələb edirdi. Elektrik 
enerjisi istehsalının və istifadəsinin 
milli inkişaf və təhlükəsizliyə daha 
çox töhfə verməsi lazım idi. Təcrübə 
bu məsələdə də Azərbaycanın 
uğurlu yol tutduğunu sübut etdi. 
“Azərenerji” ASC bu yaxınlarda 
maraqlı bir informasiya yaydı. 
Azərbaycan Yunanıstana, Rumıniya-
ya və Macarıstana elektrik enerjisi 

ixrac etməyə başlayıb! Bu, enerjinin 
Gürcüstan, Türkiyə və Bolqarıstan 
vasitəsilə ötürülməsi sayəsində 
baş tutub. Sonrakı mərhələdə isə 
Avstriya və İtaliyaya “Azərenerji” 
elektrik enerjisi verməlidir. Bu-
nunla da “Azərenerji” beynəlxalq 

miqyaslı əməkdaşlıq infrastrukturu 
yaratmış olur. Nəzərə almaq lazım-
dır ki, bir neçə ildir, Azərbaycan 
region dövlətlərinə – Rusiya, İran, 
Gürcüstana və eyni zamanda, 
Türkiyəyə elektrik enerjisi ixrac 
edir. Yəni söhbət artıq sadəcə enerji 

mübadiləsindən getmir, ixrac faktoru 
ortadadır!

Bu sistemə indi Avropa da daxil 
olur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan 
artıq Asiya və Avropanı birləşdirən 
enerji infrastrukturunun çox 
əhəmiyyətli bir məkanına çevrilib. 

Həmin hadisə üç aspektdən milli 
dövlətçilik baxımından əhəmiyyət 
daşıyır.

İlk növbədə, ölkə rəhbərliyinin 
həyata keçirdiyi enerji siyasətinin 
çox səmərəli olmasını vurğulamaq 
gərəkdir. Prezident İlham Əliyevin 
elektrik enerjisi sahəsində həyata 
keçirdiyi islahatlar, istifadəyə verilən 
obyektlər, infrastrukturun müasir 
tələblər əsasında yenidən qurulması 
öz müsbət nəticələrini verir. Dövlət 
başçısı məlum Mingəçevir hadisəsinə 
çox həssas yanaşmaqla və həmin 
sferada lazımi tədbirlər görməklə 
prosesləri daha səmərəli müstəviyə 
keçirdi. “Azərenerji”də çalışan 
vətənpərvər və peşəkar kadrların da 
dövlət başçısının tapşırıqlarına ciddi 
əməl etməsi sayəsində təşkilat Avropa 
bazarına çıxa bildi.

İkincisi, dövlət başçısı neft və qaz 
sahəsi ilə bağlı olan layihələri uğurla 
elektrik enerjisi istehsalı və bu sahədə 
infrastrukturun yeniləşdirilməsi pro-
sesi ilə yüksək dərəcədə uyğunlaşdıra 
bildi. Məsələnin bu tərəfi asan həll 
edilən deyil. Neft və qaz sahəsində 
Azərbaycanın həm zəngin təcrübəsi 
var, həm də bu layihələr beynəlxalq 
miqyasda daha çox dəstəklənir. Digər 
tərəfdən, “Yeni İpək Yolu” kimi 
layihələr çərçivəsində müxtəlif növ 
yükdaşımaların artırılması lazım gəlir.

Bütün bunların fonunda elektrik 
enerjisinin həm istehsalı, həm 
də uzaq məsafələrə ötürülməsi 
mexanizmlərinin işlənib hazırlanması 
xüsusi fəaliyyət tələb edir. Bu 
baxımdan konkret olaraq elektrik 
enerjisi sferasında həyata keçirilən 
proqramları birbaşa enerji 
təhlükəsizliyi və milli təhlükəsizliyin 
ayrılmaz bir aspekti olaraq qəbul 
etmək gərəkdir.

Üçüncüsü, “Azərenerji” ASC 
bütövlükdə Azərbaycanın enerji 
siyasətinin reallaşmasında vacib bir 
struktur kimi özünü təsdiqləməkdədir. 
Bu təşkilatın dövlətçiliyin strateji 
maraqları üçün daha çox fəallıq 
göstərməsi təbii ki, tələbatdır. Bu 
istiqamətdə dövlət başçısının həyata 
keçirdiyi proqramların tam və tələb 
olunan səviyyədə yerinə yetirilməsi 

zərurətdir. Belə görünür ki, 
“Azərenerji” məhz həmin kontekstdə 
fəaliyyətini gücləndirməkdədir.

Bütün bunların, əlbəttə, 
Azərbaycanın geosiyasi nüfu-
zunun daha da yüksəlməsinə və 
beynəlxalq tərəfdaş kimi daha çox 
etibar qazanmasına təsiri danıl-
mazdır. Avropa ölkələri enerjinin 
bir qismini Azərbaycandan alırsa, 
onlar arasında əməkdaşlığın daha sıx 
olması üçün əlavə imkanlar meydana 
gəlir. Təsəvvür edək ki, neft və qaz 
sahəsində Avropanın təhlükəsizliyində 
Azərbaycanın rolu getdikcə daha 
da artır. Bu prosesi elektrik enerjisi 
sferasında əməkdaşlıq tamamlayır. 
Deməli, faktiki olaraq, Azərbaycan 
dünyanın ən inkişaf etmiş məkanı 
ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq 
prosesini yeni səviyyəyə yüksəldib. 
Dünyanın enerji və maliyyə böhranı 
içində olduğu bir mərhələ üçün bunun 
əhəmiyyətini anlamaq çətin deyildir.

Beləliklə, elektrik enerjisinin 
Avropa ölkələrinə ixrac edilməsi 
yalnız iqtisadi-energetik məzmunu 
olan hadisə deyil. Bunun geosiyasət 
və təhlükəsizliklə bağlı məzmun ça-
larları da vardır. Belə ki, Azərbaycan 
rəhbərliyi bütün sahələrdə islahatları 
dərinləşdirir və genişləndirir. Həyata 
keçirilən proqramların hər biri buna 
xidmət edir. Bununla Azərbaycan 
Cənubi Qafqazın lider dövləti olaraq, 
getdikcə daha çox sahələrdə dünyanın 
müxtəlif regionları ilə infrastruktur 
bağlantıları qurur. Bu, gənc müstəqil 
dövlət üçün nəhəng proqramdır. 
Bunun qarşısını kimsənin alması da 
mümkün deyildir.

Deməli, dünya Azərbaycanı 
getdikcə daha yaxşı duymağa və hiss 
etməyə məhkumdur. Bu gedişatın 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
bərpa etməyə də yardımçı olacağı-
na şübhə yoxdur. Strateji olaraq bu 
gün Avropa ölkələrinə ixrac edilən 
elektrik enerjisi, bütün istiqamətlərdə 
Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişa-
fına və ərazi bütövlüyünün təmin 
edilməsinə xidmət edəcək. Artıq bu 
proses başlayıb!

NEWTIMES.AZ

İqtisadiyyat Nazirliyindən aldığımız məlumatda bildi-
rilir ki, 13-18 may tarixlərini əhatə edən missiyaya qida, 
şərab və digər spirtli içkilərin istehsalı sahəsində fəaliyyət 
göstərən 13 Azərbaycan şirkəti daxildir.

Missiya çərçivəsində Çinin Yivu və Şanxay şəhərlərində 
Azərbaycan sahibkarları və Çin iş adamları arasında 
ikitərəfli görüşlər keçiriləcək, Azərbaycan məhsullarının 
Çin bazarına ixracının genişləndirilməsinə dair müzakirələr 
aparılacaq.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda İxra-
cın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPRO-
MO) təşkilatçılığı ilə növbəti ixrac missiyası Çin Xalq 
Respublikasının Şanxay şəhərinə təşkil olunub.

Çinə növbəti 
ixrac missiyası

Deputat qeyd edib ki, UEFA Avropa 
Liqasının final matçının ölkəmizdə 
keçiriləcəyi ərəfədə həmin dairələr 
yenidən baş qaldırır, ölkəmizə qarşı 
əsassız iddialar irəli sürürlər: “Bu-
nun səbəbi odur ki, həmin dairələr 
ölkəmizin sürətli inkişafından nara-
hatçılıq keçirir və çirkin kampaniya 
təşkil etməklə ölkəmizin imicinə xələl 
gətirməyə çalışırlar”.

Deputat vurğulayıb ki, 
Azərbaycanda bütün sahələrdə 
sürətli inkişaf gedir: “Azərbaycanın 
infrastrukturu, regionları, yol-nəqliyyat 
sistemi inkişaf edir və bütün bunlar 
onu göstərir ki, beynəlxalq tədbirlər 
keçirmək üçün hər bir şərait mövcud-
dur, o cümlədən beynəlxalq stan-
dartlara cavab verən otellər, istirahət 
məkanları, idman arenaları var. İdman 

sahəsində də ölkə yeni standartlar 
müəyyən edir. Birinci Avropa Oyun-
ları, İslam Həmrəyliyi Oyunları, eyni 
zamanda, ayrı-ayrı idman növləri 
üzrə dünya turnirlərinin, kubokların ən 
yüksək səviyyədə keçirilməsi bir daha 
göstərir ki, Azərbaycan böyük inkişafa 
nail olub”.

Millət vəkilinin sözlərinə görə, 
bütün bunlar onu göstərir ki, 
Azərbaycanda bütün sahələrə çox 
böyük diqqət var: “Bütün bunlar Prezi-
dent İlham Əliyevin təşəbbüsüdür və 
bu təşəbbüs də tam gerçəkləşir. Bu 
gün Azərbaycan təhlükəsizliyi və sa-
bitliyi ən yüksək səviyyədə təmin edən 
az sayda ölkələrdən biridir. Dövlət 
siyasəti Azərbaycan xalqının sağlamlı-
ğına və firavan inkişafına xidmət edir”.

B.Əliyev əmin olduğunu bildirib ki, 
Azərbaycan UEFA Avropa Liqasının 
final matçına da yüksək səviyyədə 
evsahibliyi edəcək: “Antiazərbaycan 
dairələrin cəhdləri həmişə olduğu kimi 
bu dəfə də boşa çıxacaq”.

Dövlət Statistika 
Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, 
sənayenin qeyri-neft sektorun-
da məhsul istehsalı 15,5 faiz 
artmışdır.

Sənaye məhsulunun 69,7 
faizi mədənçıxarma sektorunda, 
25,1 faizi emal sektorunda, 4,6 
faizi elektrik enerjisi, qaz və 
buxar istehsalı, bölüşdürülməsi 
və təchizatı sektorunda, 0,6 faizi 
isə su təchizatı, tullantıların 
təmizlənməsi və emalı sektorun-
da istehsal olunmuşdur.

Mədənçıxarma sektorun-
da neft hasilatı planlaşdırıl-

mış təmir işləri ilə əlaqədar 
Azəri-Çıraq-Günəşli yatağının 
“Mərkəzi Azəri” platformasında 
hasilatın müvəqqəti dayandırıl-
ması səbəbindən 3 faiz azalmış, 
əmtəəlik qaz hasilatı isə 43,5 
faiz artmışdır.

Emal sektorunda ağacın 
emalı və ağacdan məmulatların 
istehsalı 81,7 faiz, avtomobil, 

qoşqu və yarımqoşquların 
istehsalı 76,7 faiz, içkilərin 
istehsalı 57,1 faiz, əczaçılıq 
məhsullarının istehsalı 54,2 faiz, 
mebel istehsalı 50,7 faiz, toxu-
culuq sənayesi məhsullarının 
istehsalı 48,1 faiz, maşın və 
avadanlıqların quraşdırılması və 

təmiri işləri 43,6 faiz, kağız və 
karton istehsalı 33,1 faiz, kimya 
sənayesi məhsullarının istehsalı 
31,2 faiz, rezin və plastik kütlə 
məmulatlarının istehsalı 28,7 
faiz, qida məhsullarının istehsalı 
21,8 faiz, tütün məmulatlarının 
istehsalı 21,1 faiz, maşın və ava-
danlıqların istehsalı 12,1 faiz, 

geyim istehsalı 10,2 faiz, tikinti 
materiallarının istehsalı 5 faiz 
artmış, metallurgiya sənayesi 
məhsullarının istehsalı 16,7 faiz, 
dəri və dəri məmulatlarının, 
ayaqqabıların istehsalı isə 29,5 
faiz azalmışdır.

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, bölüşdürülməsi 
və təchizatı sektorunda istehsa-
lın həcmi 2,1 faiz, su təchizatı, 
tullantıların təmizlənməsi və 
emalı sektorunda isə 9,4 faiz 
artmışdır.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Antiazərbaycan dairələr Azərbaycanın 
sürətli inkişafından narahat olublar Sənaye müəssisələri və bu sahədə 

fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar 
tərəfindən 2019-cu ilin yanvar-aprel 

aylarında 15,5 milyard manatlıq və ya 2018-ci 
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,2 faiz çox 
sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 

 Bu gün Azərbaycan çox yüksək 
templə inkişaf edir və ölkəmiz 
uzun illərdir mühüm beynəlxalq 
tədbirlərə evsahibliyi edir. Təəssüflər 
olsun ki, hər dəfə beynəlxalq 
tədbirlər ərəfəsində müəyyən xarici 
antiazərbaycan dairələr ölkəmizə 
qarşı qərəzli kampaniyalar təşkil 
edirlər. Bunu Milli Məclisin deputatı 
Bəxtiyar Əliyev deyib.

Dörd aya 15,5 milyard manatlıq 
sənaye məhsulu istehsal olunub

Azərbaycan tranzit potensialını 
inkişaf etdirir

Azərbaycan və Gürcüstan Xəzər və Qara dəniz vasitəsilə tranzit 
 potensialını fəal inkişaf etdirir, kommunikasiya axınını yaxşılaşdırır.

elektrik enerjisi 
sahəsində tarixi dönüş

Avropaya ixracat:

Mayın 1-dən etibarən “Azərenerji” ASC Yunanıstan, Rumıniya və Macarıstana elektrik enerjisinin 
ixracına başlayıb. Bir qədər sonra ixracatın məkanı daha da genişlənərək uzaq Avstriyanı 
belə əhatə edəcək. Sözsüz ki, müstəqilliyini əldə etmiş gənc ölkə üçün bu, ciddi uğurdur. 
Keçən əsrin 90-cı illərində elektrik enerjisi istehsalı və ötürülməsində bir sıra problemlər 

yaşayan ölkənin indi Avropanın inkişaf etmiş dövlətlərinə elektrik enerjisi verməsi, əlbəttə, xüsusi 
diqqətəlayiq uğurdur. Bu, hər şeydən öncə, Azərbaycan rəhbərliyinin ölkədə islahatları sistemli, ardıcıl 
və düşünülmüş şəkildə aparmasının göstəricisidir. O da şübhə doğurmur ki, ölkə rəhbərliyi həmin 
istiqamətdə yeni addımlar atacaq. Azərbaycan daha sıx surətdə Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıq edəcək. 
Bunlarla yanaşı, təhlükəsizliyin təminində əhəmiyyətli addımların atıldığını da vurğulamaq lazımdır. 
Geniş mənada söhbət, ümumiyyətlə, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin təminindən və dünyanın ən 
çox inkişaf etmiş məkanına inteqrasiyasından gedir. Bu məsələlərin prizmasından həm də ölkənin ərazi 
bütövlüyünün bərpa edilməsi üçün yeni imkanların yaranmasını vurğulamaq gərəkdir. Yəni məsələnin 
geosiyasi konteksti də əhəmiyyətlidir. Bütün bunların fonunda “Azərenerji”nin Avropa ölkələrinə 
elektrik enerjisi ixrac etməsinin geosiyasi təhlili aktuallıq kəsb edir. 

Şri-Lanka hökuməti ölkədə müsəlmanlar 
və buddistlər arasında toqquşmalar fonunda 
komendant saatı elan edib.Trendin məlumatına 
görə, komendant saatı axşam saat 21:00-dan 
səhər saat 04:00-a qədər davam edəcək.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

2019/2020-ci tədris ilində aşağıdakı ixtisaslar üzrə əlavə 
ali təhsil almaq üçün qiyabi şöbəyə qəbul elan edir

1. Dövlət və bələdiyyə 
idarəetməsi 

2. Menecment
3. Beynəlxalq münasibətlər 
4. Politologiya
Əlavə ali təhsil ödənişli for-

mada müəssisə, təşkilat, idarə 
və ayrı-ayrı vətəndaşlarla Dövlət 
İdarəçilik Akademiyası arasın-
da bağlanmış fərdi müqavilələr 
əsasında həyata keçirilir. Əvvəlki 
ali təhsili və ya hazırda (1 ildən az 
olmayaraq) işlədiyi vəzifəsi seçdiyi 
ixtisasa uyğun gələn şəxslər möv-
cud qaydaya əsasən müsahibədə 
iştirak edə bilərlər.

Əlavə ali təhsil almaq istəyənlər 
aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- rektorun adına ərizə;
- göndəriş-zəmanət məktubu;
- əmək kitabçasının surəti (ha-

zırda işləməsi göstərilmək şərti ilə);
- ali təhsil haqqında sənədin - 

diplom və diploma əlavənin notari-
al qaydada təsdiqlənmiş surətləri;

- sağlamlıq haqqında arayış; 
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd; 
- 3x4 sm ölçüdə 4 ədəd 

fotoşəkil.
Qəbul komissiyası mərkəzi 

və yerli icra hakimiyyəti, digər 
təşkilatların rəhbərləri tərəfindən 
verilən göndəriş-zəmanət 
məktublarını nəzərə alacaq.

Sənədlər 2019-cu il iyunun 
3-dən hər gün (şənbə və digər 
istirahət günlərindən başqa) saat 
10.00-dan 17.00-dək akademiya-
nın inzibati-tədris binasında (1-ci 
mərtəbə, 23 nömrəli otaqda) qəbul 
edilir.

Əlavə ali təhsil almaq üçün 
Dövlət İdarəçilik Akademiyasına 

sənəd vermiş şəxslərlə müəyyən 
edilmiş qaydada müsahibə aparı-
lır. Müsahibədən keçmiş şəxslər 
qüvvədə olan əsasnaməyə uy-
ğun əlavə ali təhsil ixtisası üzrə 
tələbələr sırasına qəbul edilir, 
müvafiq kurslara yerləşdirilirlər. 
Qruplarda tələbələrin sayı mövcud 
qayda ilə müəyyən edilir.

Xaricdə təhsil almış şəxslər 
təhsillərini növbəti pillədə da-
vam etdirmək üçün Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyində 
müvafiq proseduru keçməklə 
şəhadətnamə almalıdırlar.

Təhsil ödənişlidir. Təhsil haq-
qı müqavilə əsasında ixtisaslara 
uyğun olaraq ödənilir.

Ünvan-Bakı, Lermontov küçəsi 
74, Telefon- 492-66-19.

Rektorluq 

“Sabunçu Bazarı” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

28 iyun 2019-cu il saat 11.00-da səhmdar cəmiyyətin Bakı 
şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Ə.Cavad küçəsi 4 
nömrəli ünvanda yerləşən inzibati binasında “Sabunçu Bazarı” ASC 
səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. “Sabunçu Bazarı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarəetmə, 

nəzarət orqanlarının seçilməsi. 
2. “Sabunçu Bazarı” Аçıq Səhmdаr Cəmiyyətinin 2018-ci maliyyə 

ili üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin təsdiqi.
Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə materiallarla iş 

günləri saat 10.00-dan 17.00-dək, səhmdar cəmiyyətin Bakı şəhəri, 
Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Ə.Cavad küçəsi 4 nömrəli 
ünvanda yerləşən inzibati binasında səhmdar cəmiyyətin rəhbərliyinə 
müraciət etməklə tanış оla bilərlər.

Səhmdar cəmiyyətin direktоrlar şurası 

Bakının Nizami Rayon 
Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı Birliyi

Təsərrüfat hesabı üzrə ehtiyat hissələrinin, xüsusi 
geyimlərin, təsərrüfat mallarının və sürtkü yağlarının 
satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu həyata 
keçirir. 

Maraqlanan təşkilatlar 23 may 2019-cu il saat  
18.00-dək 012-323-33-28 nömrəli telefonla əlaqə 
saxlaya bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs - Bayramov Bayram Nuradin 
oğlu.

Ünvan - Bakı şəhəri, R.Rüstəmov küçəsi 28.

“Ticarət Mərkəzi 6” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

2 iyul 2019-cu il saat 12.00-da səhmdarların növbəti illik 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2018-ci ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin müzakirəsi və 

təsdiqi.
2. Digər məsələlər.
Bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.
Gündəlikdəki məsələlərlə tanışlıq üçün aşağıdakı ünvana 

müraciət etmək olar.
Telefon- 070-315-95-95.
Ünvan- Bakı, Nəsimi rayonu, Alı Mustafayev küçəsi 23/24.

İdarə heyəti

Bakının Nizami Rayon 
Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı Birliyi

 Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və 
xüsusi geyimlərin alınması (maddə 225200 – 

geyim və inventar), digər alışlar və xidmətlərin 
(maddə – 225413) satın alınması məqsədilə 

təkliflər sorğusu həyata keçirir
Maraqlanan təşkilatlar 29 may 2019-cu il saat 17.00-

dək 012-323-33-28 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya 
bilərlər.Əlaqələndirici şəxs - Bayramov Bayram Nuradin 
oğlu.

Ünvan - Bakı şəhəri, R.Rüstəmov küçəsi 28.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 14 may 2019-cu il tarixli nömrəsində 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin strukturuna daxil 
olan Siyəzən, Şabran, Samux, Ağdaş, Göyçay, Şamaxı 
rayon və Mingəçevir şəhər Baytarlıq İdarələrinin, 
Şəki rayon Baytarlıq İdarəsi Zəyzid sahə baytarlıq 
məntəqəsinin cari və əsaslı təmiri işlərinin yerinə 
yetirilməsi satın alınması üçün dərc edilmiş elanda 
lotların yazılışında qeyri- dəqiqlik olduğuna görə tender 
etibarsız sayılır.

Tender komissiyası

“Tur-Tikinti-Servis-MQ” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!
28 iyun 2019-cu il saat 11.00-da səhmdarların növbəti 

ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. İllik yekun hesabat.
2. Təşkilati məsələlər.
Səhmdarların iştirakı vacibdir.
Gündəlikdəki məsələlərlə tanışlıq üçün aşağıdakı 

ünvana müraciət etmək olar.
Telefon- 012-595-28-04.
Ünvan- Bakı, C.Qaryağdıoğlu küçəsi 67.

“Bakqazmaş” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
17 iyun 2019-cu il saat 11.00-da səhmdarların illik 

ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Ünvan- Bakı, Albalılıq qəsəbəsi. (“Koroğlu” metro stan-

siyasından 107 nömrəli avtobusla gəlmək olar).

İdarə heyəti

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 4 və 17 aprel 2019-cu il tarixli 

nömrələrində “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq  
Qoruğu İdarəsinin Mənzil-Kommunal və Təmir Xidmətinin 
lot-1. Böyük Qala küçəsi 41-45 nömrəli ünvandakı binanın 
 fasad, zirzəmi, yarımzirzəmi və otaqların təmiri işlərinin 

satın alınması məqsədilə dərc edilmiş tenderdə iddiaçıların 
rəsmi müraciətlərinə əsasən tender təkliflərinin və təklif 
təminatlarının qəbulu vaxtı 31 may 2019-cu il saat  
17.00-a, təkliflərin açılışı isə 4 iyun 2019-cu il saat 10.00-a 
dəyişdirilmişdir.

Əlaqələndirici şəxs -Mahir Əhmədov,  
telefon- (012) 492-24-27.

Bakının Nizami Rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
 Büdcə vəsaiti hesabına dəftərxana xərcləri  

(221100 – xərc maddəsi), idarənin digər xərcləri  
(221310 – mal-materialın alınması xərc maddəsi), digər 
nəqliyyat xidmətləri (223200- ehtiyat hissələrinin alınması 
xərc maddəsi), yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xü-
susi geyimlərin alınması (225200 – xərc maddəsi) və inven-

tarın satın alınması (225411 – xərc maddəsi) üçün kotirovka 
sorğusu həyata keçirir. 

Maraqlanan təşkilatlar 23 may 2019-cu il saat 18.00-
dək 012-323-33-28 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs - Bayramov Bayram Nuradin oğlu.

Ünvan - Bakı şəhəri, R.Rüstəmov küçəsi 28.

“NUR” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

28 iyun 2019-cu il saat 11.00-da səhmdarların növbəti 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. İllik hesabatın təsdiq edilməsi.
2. Təşkilati məsələlər.
Səhmdarların iştirakı vacibdir.
Gündəlikdəki məsələlərlə tanışlıq üçün aşağıdakı 

ünvana müraciət etmək olar.
Telefon- 012-595-28-04.
Ünvan- Bakı, C.Qaryağdıoğlu küçəsi 67.

Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyinin məlumatı
Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan təhsil müəssisələrində 

mövcud qanunvericiliyə uyğun dövlət təminatındakı təhsilalanların 
2019-cu ilin may-dekabr ayları ərzində yeməklə təminatı ilə bağlı 
xidmətlərin dövlət vəsaiti hesabına “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq satın 
alınması məqsədi ilə 2019-cu il aprelin 11-də keçirilmiş açıq tender 
prosedurunun nəticəsinə görə “TAİS İKF” MMC tenderin qalibi 
olunmuş və adıçəkilən təşkilatla satınalma müqaviləsi bağlanmışdır.

Tender komissiyası 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
2016 və 2017-ci illər üzrə Şura Katibliyinin maliyyə 

hesabatlarının auditi və məsləhət xidmətinin satın alınması 
məqsədilə kotirovka sorğusu həyata keçirir. Maraqlanan 
təşkilatlar (012) 493-17-80 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya 
bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 17 
may 2019-cu il saat 15.00-dək qəbul olunur.

Ünvan – Bakı şəhəri, F.Əmirov küçəsi 1.

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti 

2019-cu ildə xidmətin strukturuna daxil olan Siyəzən, Şabran, Samux, Ağdaş, 
Göyçay, Şamaxı rayon və Mingəçevir şəhər Baytarlıq İdarələrinin, Şəki rayon 
Baytarlıq İdarəsi Zəyzid sahə baytarlıq məntəqəsinin cari və əsaslı təmirinin 

yerinə yetirilməsi işlərinin satın alınması məqsədilə 

Tender 1 (1) lot üzrə keçirilir. 
Lot- 1. Siyəzən, Şabran, Samux, Ağdaş, 

Göyçay, Şamaxı rayon və Mingəçevir şəhər 
Baytarlıq İdarələrinin, Şəki rayon Baytarlıq 
İdarəsi Zəyzid sahə baytarlıq məntəqəsinin 
cari və əsaslı təmirinin satın alınması.
Təklif zərflərinin açılışı 2 iyul 2019-cu il saat 
16.00-da iddiaçıların və onların səlahiyyətli 
nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycan 
Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirli-
yi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətində 
keçiriləcəkdir (Bakı şəhəri, Nərimanov rayo-
nu, Nəcəf Nərimanov küçəsi 7 A).

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot 
üçün 800 manat, məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra əsas 
şərtlər toplusunu tender komissiyasının 
əlaqələndiricisi Mustafa Allahverənovdan ala 
bilərlər.

Telefon-(+99412) 563-40-87
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 7-ci fond
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T BİK CTREAZ22

Vəsaiti alan- Dövlət Baytarlıq Xidməti
İBAN- AZ 27CTRE 

00000000000002577701
VÖEN -1500504901
Büdcə səviyyəsi kodu – 7
Büdcə təminatı kodu-142340
Tenderdə iştirak haqqı geri qaytarılmır.
Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 

dilində hazırlanacaqdır.
İddiaçı tender təklifinin 1 faizi həcmində, 

ən azı 60 bank günü qüvvədə qalan (zərflərin 
açıldığı tarixdən) səlahiyyətli bank tərəfindən 
verilmiş təminat təqdim etməlidir.

İştirakçılar aşağıda qeyd olunan 
sənədləri 20 iyun 2019-cu il saat 17.00-a kimi 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər: 

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iddiaçının rekvizitləri (tam adı, hüqu-

qi statusu, qeydiyyat şəhadətnaməsi və 
nizamnaməsi);

- iddiaçının potensial imkanlarının olma-
sı, ixtisas göstəriciləri və son 1 ildə aidiyyəti 
iş üzrə fəaliyyətinə dair müvafiq təsdiqedici 
sənədlər;

- iddiaçının son bir ildə maliyyə vəziyyəti 

barədə bank arayışı;
-iddiaçının vergilərə və icbari ödənişlərə 

dair borcunun olub-olmaması haqqında 
müvafiq arayış.

Göstərilən sənədlər tələb olunan qayda-
da hazırlanıb müəyyən vaxtda tender komis-
siyasına təqdim edilərsə, həmin iştirakçılar 
iddiaçı kimi qeydə alınacaqlar.

Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 
tenderin əsas şərtlər toplusunun tələblərinə 
uyğun olaraq iki nüsxədən ibarət hazırlaya-
raq ikiqat bağlı zərfdə 1 iyul 2019-cu il saat 
17.00-a kimi tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan sonra təqdim olunan 
tender təkliflərinə komissiyada baxılmayacaq 
və zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

Telefonlar - (+99412) 563-40-87.
www.tender.gov.az

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

İnnovasiya və sahibkarlıq XXI əsrin açarıdır
 � Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin (UNEC) Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 
(TEC) təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə 
həsr olunan “İnnovasiya və sahibkarlıq XXI əsrin 
açarıdır” mövzusunda konfrans keçirilib.

“Boulevard Hotel Baku”da 
təşkil olunan elmi konfransda 
təhsil nazirinin müavini Firudin 
Qurbanov, gənclər və idman 
nazirinin müavini İntiqam 
Babayev, tələbə təşkilatlarının 
rəhbərləri, ölkə ali təhsil 
müəssisələrinin TEC sədrləri 
iştirak ediblər.

UNEC-in Elm və innovasi-
yalar üzrə prorektoru, profes-
sor Sakit Yaqubov ümummilli 
lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycanın əldə et-
diyi uğurlardan söz açıb. 
Heydər Əliyevin gənclərin 
yüksəkixtisaslı və peşəkar 
kadrlar kimi hazırlanma-
sına ciddi önəm verdiyini 
diqqətə çatdıran S.Yaqubov 
bu siyasətin Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirildiyini bildirib. 
Ölkə başçısının elm və təhsil 
sahəsindəki müvafiq fərman 
və sərəncamlarından irəli 
gələn dövlət proqramları-
nın icrasına uyğun olaraq, 
son illərdə UNEC-də iqtisad 
elminin və təhsilinin inkişa-
fı istiqamətində kompleks 

tədbirlərin həyata keçirildiyini 
vurğulayan S.Yaqubov UNEC-
də müəllim və tələbələrin elmi 
fəaliyyətinin daha da artırılması 
istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlərə toxunub. UNEC-in 
pedaqoji heyətinin nüfuzlu elmi 
bazalara daxil olan jurnal-
larda məqalələrinin sayının 
nəzərəçarpacaq dərəcədə 
artdığını qeyd edib.

Nazir müavini İntiqam 
Babayev ulu öndərin zəngin 
həyat və fəaliyyətinin hər 
zaman gənclər arasında təbliğ 
və tədqiq edilməsinin zəruriliyini 
vurğulayaraq, elmi konfransın 
keçirilməsinin bu baxımdan bö-
yük əhəmiyyət kəsb etdiyini bil-
dirib. İ.Babayev Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan 
yeni hədəflərə və çağırışlara 
hesablanan dövlət siyasətinin 
tərkibində insan kapitalının önə 
çəkildiyini, gənclərin bilikli və 
savadlı olması məqsədilə uğur-
lu addımların atıldığını qeyd 
edib. Azərbaycanda gənclərin 
məşğulluğunun dəstəklənməsi, 
onlar arasında sahibkarlığın 
təşviq edilməsi istiqamətində 

görülən işlərə toxunan 
İ.Babayev UNEC ilə nazirlik 
arasında həyata keçirilən 
layihələrdən söz açıb. UNEC 
tələbələrinin bilik və bacarıqları 
həm ölkədə, həm də beynəlxalq 
miqyasda rəqabətədavamlı 
mütəxəssislər olacaqlarından 
əminliyini ifadə edib. 

Təhsil nazirinin müavini 
Firudin Qurbanov Azərbaycan 
gəncliyinin ölkədə gedən 
bütün proseslərdə fəal iştirak 
etdiyini bildirib. Hər bir dövlətin 
gücünün onun intellektual 
potensialında olduğunu, bunun 
isə elm və təhsilin hesabına 
formalaşdığını diqqətə çatdıran 
F.Qurbanov əmək bazarının 
tələbinə uyğun mütəxəssis kimi 
yetişmək üçün fundamental 
biliklərə yiyələnməyin vacibliyi-
ni qeyd edib.

Konfransda UNEC “Emp-
rik tədqiqatlar mərkəzi”nin 
rəhbəri, “Beynəlxalq iqtisadiy-
yat” məktəbi üzrə TEC elmi 
rəhbəri Xətai Alıyev “Uğurun 
açarı: Tədqiqat marağından 
elmin zirvəsinə”, TEC sədri 
Nərmin Heydərova “Tələbə 
Elmi Cəmiyyətinin bu günü” 
mövzularında çıxış ediblər. 

Konfransda respublika 
gənclərinin elmi potensialının 
artırılması və universitetlərdə 
fəaliyyət göstərən TEC-lərin 
işinin təkmilləşdirilməsi və düz-
gün koordinasiyası məqsədilə 
UNEC TEC tərəfindən 
Azərbaycan Tələbə Elmi 
Cəmiyyəti Alyansının (ATECA) 
yaradılması təklifi irəli sürülüb. 

Konfrans bölmə iclasları ilə 
öz işini davam etdirib.

Elnarə ÖMƏROVA

Mətbuat Şurası “Təzadlar” qəzeti ilə bağlı məlumat yayıb
 � Mətbuat Şurasından “Xalq qəzeti”nə verilən məlumata görə, qurumun 

“Reket jurnalistika”ya qarşı mübarizə Komissiyasının və MŞ-nin Apellyasiya 
komissiyasının 1 mart 2019-cu il tarixdə keçirilmiş birgə iclasının rəyinə əsasən 
“Təzadlar” qəzetinin adı şuranın “qara siyahı”sına daxil edilib.

Bunun səbəbi “Təzadlar” qəzetinin baş 
redaktoru Asif Mərziliyə izah olunub:

“Eyni zamanda, ona “qara siyahı”dan 
çıxmağın prosedurları barədə də məlumat ve-
rilib. Təəssüflər olsun ki, A.Mərzili “Təzadlar” 
qəzetinin “qara siyahı”ya daxil edilməsini 
şərtləndirən nöqsanları aradan qaldırmaq, 
fəaliyyətində dönüş etmək əvəzinə fərqli yol 
seçib. O, Azərbaycan Mətbuat Şurasına və 
MŞ-nin İdarə Heyətinin ayrı-ayrı üzvlərinə 
qarşı şər, böhtan atmaqla məşğuldur. Ma-
raqlıdır ki, A.Mərzili MŞ İdarə Heyətinin 
bəzi üzvlərini sərt tənqidə məruz qoyduğu 
halda, qurumun digər üzvlərinə belə demək 
mümkünsə, “separat danışıqlar” təklif edir, bir 
növ, ikitirəlik yaratmağa köklənir.

Peşəkarlar, o cümlədən, diqqətli oxu-
cular MŞ-nin fəaliyyəti, onun ictimai qınaq 
forması kimi seçdiyi “qara siyahı” barədə 
məlumatlıdırlar. Hər kəs bilir ki, şura me-
dianın özünütənzimləmə qurumu qismində 
jurnalistlərin “Azərbaycan Jurnalistlərinin Peşə 
Davranışı Qaydaları”na (AJPDQ) nə dərəcədə 
riayət etmələrinə nəzarəti həyata keçirir, peşə 
prinsiplərini pozan KİV-lərə yol verdikləri 
yanlışlıqları xatırladır, nöqsanların aradan qal-

dırılması üçün tövsiyələr ünvanlayır. Qurumun 
AJPDQ-nın prinsiplərini düşünülmüş şəkildə, 
hansısa maraqlar naminə pozmuş KİV-lərə qar-
şı ictimai qınaq tədbiri – “xəbərdarlıq”, “ciddi 
xəbərdarlıq” və nəhayət “qara siyahı”ya daxil 
etməkdir. “Təzadlar” ilə bağlı hər 3 prosedur 
tətbiq olunub: müxtəlif vaxtlarda yayımladığı 
və AJPDQ-nın prinsiplərini kəskin şəkildə po-
zulduğu məqalələrinə görə nəşrə xəbərdarlıqlar 
edilib. Əlbəttə, nəticə çıxarmadığı üçün onun 
adı “qara siyahı”dadır.

Tövsiyələri, xəbərdarlıqları saya salma-
yan A.Mərzili yalnız adının “qara siyahı”ya 
düşməsindən sonra prosesi ciddiyə alıb. Lakin 
yenidən yanlış addımlar atmaqda davam edir. 
Hazırda “Təzadlar” qəzetinin səhifələrində 
AJPDQ-nın prinsiplərini ciddi şəkildə pozan, 
paralel olaraq, MŞ-nin rəylərini şübhə altına 
alan məqalələr yayımlanır, oxucuları çaşdır-
mağa cəhd göstərilir. Ancaq cənab Mərzili 
istəsəydi, durum bu qədər kəskin həddə 
çatmazdı.

MŞ monitorinq qrupu “Təzadlar” qəzeti 
və A.Mərzili barədə vətəndaşlardan, ayrı-
ayrı idarələrdən daxil olmuş şikayətlər üzrə 
təqribən 30-a yaxın məqaləni təhlil edib. Bəlli 

olub ki, bu yazılarda ayrı-ayrılıqda ən yaxşı 
halda 30-a qədər səhv var və bu səhvlərin hər 
biri narazılıq üçün əsas verir. Yanlış, yalan 
yazmaq, marağı tələb edəndə məsələləri şişir-
dib əndazədən çıxarmaq, şər və böhtan atmaq, 
istənilən vasitə ilə şəxsi maraqlarını təmin 
etməyə çalışmaq Asif Mərzilinin ənənəvi iş üs-
lubudir. Belə yanaşma AJPDQ-ya, ümumilikdə 
jurnalistika prinsiplərinə ziddir.

Cənab Mərzilinin bu yanaşma tərzi 
“Təzadlar”ı dəfələrlə çətin duruma salıb. 
Bəzən belə dəst-xətt ölkəmizin maraqlarına 
zidd olub. Diqqət yetirək, “Təzadlar” qəzeti 
2009-cu ildə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri 
Hulusu Kılıç barədə məqalə dərc etmişdi. 
Məqalə Mərzilinin həsəd və qısqanclıq hissləri 
zəminində yazılmışdı. Reallıq bu idi ki, keçmiş 
səfir həmin vaxtlarda redaksiyalara baş çəkir 
və kiçik xatirə hədiyyələri təqdim edirdi. 
“Təzadlar” isə bunu səfirliyin guya mətbuatı 
ələ alması kimi göstərmişdi. Halbuki səfir 
“Təzadlar”ın redaksiyasını ziyarət etsəydi, bu 
bəsit motivə əsaslanmış iddia ortaya çıxmazdı. 
Başqa cür düşünmək üçün əsas yoxdur. Buna 
və digər məsələlərə görə MŞ qəzetin adını 
“qara siyahı”ya daxil etmişdi. Lakin beş illik 
fasilədən sonra Mətbuat Şurası A.Mərzilinin 
xahişini nəzərə alaraq “Təzadlar”ın adını “qara 
siyahı”dan çıxartdı. Həmin andan baş redaktor 
yenidən öz neqativ əməllərinə qayıtdı”.
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Məsul katib: 493-61-02
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BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:

AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282

7919

1597

40 qəpik

ABŞ

Ən bahalı qəhvə
Dünyanın ən 

bahalı qəhvəsi 
San-Fransisko 
şəhərində satılır. 
Bildirilir ki, xüsusi 
növ içkinin bir 
fincanının qiyməti 
75 dollardır.  
Qeyd edilir ki, 
“Elida Geisha 
Natural” adlı qəhvə növü “Klatch Coffee” kompaniyası 
tərəfindən hazırlanıb.

Məlumatı BBC yayıb.

Səsdən sürətli təyyarə

“Hermeus” şirkəti səsdən sürətli sərnişin təyyarəsi 
hazırlayır. Artıq layihənin hazırlanması üçün ilkin kapital 
cəlb olunub. Layihənin reallaşdırılması üçün ilk maliyyə 
tərəfdaşı “Khosla Ventures” vençur fondu olub. 

Məlumata görə, söhbət saatda 6,2 min kilometr sürətlə 
uça biləcək avialaynerin hazırlanmasından gedir. Bildirilir 
ki, belə təyyarə Nyu-Yorkdan Londona 7,5 saatlıq uçuş 
müddətini 1,5 saata qət etməyə kömək edəcək.

Xəbəri CNN verib.

Rusiya 

İxrac və gəlir artıb
Cari ilin ilk 

rübündə Rusiya 65,9 
milyon ton neft ixrac 
edib. Bu, ötən ilin 
müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 6,8 faiz 
çoxdur. Bəhs edilən 
dövrdə ölkənin neft 
ixracı üzrə gəlirləri 
isə ötən ilin eyni 
aylarına nisbətdə 3,1 
faiz artaraq, 29,1 milyard dollara yüksəlib.

Məlumatı “Finmarket.ru” yayıb.

İsveç 

“Volvo”da nasazlıq aşkarlanıb

“Volvo” şirkəti Çin bazarında satdığı 6 min 223 
avtomobili texniki nasazlığa görə geri çağırır. Bu 
avtomobillər 2014-2016-cı illərdə istehsal olunmuş “XC90” 
modelləridir. Məlumata görə, bu avtomobillərin soyutma 
sistemindəki nasazlıq mühərrikin alışıb yanmasına səbəb 
ola bilər. Qeyd edək ki, iyunda başlayacaq prosesdə 
“Volvo” qüsurlu hissələri öz hesabına dəyişəcək.

Məlumatı “Auto.tut.by” yayıb.

İspaniya 

120 milyon avro təklif
Çin klubu 

“Real”ın futbolçusu 
Qaret Beyli transfer 
etmək istəyir. Adı 
açıqlanmayan 
komanda bunun 
üçün “Real”a 
120 milyon avro 
ödəməyə hazır 
olduğunu bildirib. 
Futbolçunun özünə 
isə illik 30 milyon 
avro məvacib 

təklif edilib.  Qeyd edək ki, uelsli futbolçunun keçidi 
üçün İngiltərənin “Tottenhem” və “Mançester Yunayted” 
klublarının təklifi isə 80 milyon avrodu.

Xəbəri “Marca” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Mayın 15-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz 
keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman 
olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Gecə 
15-17, gündüz 23-28, Bakıda gecə 15-17, 
gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi 763 mm civə sütunu, nisbi rütubət 
gecə 70-80, gündüz 50-55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 10-15, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-

Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal 
qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-
ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi 
ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
7-12, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
gözlənilir. Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi 
ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 

duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 10-
15, gündüz 22-27, dağlarda gecə 4-9, gündüz 
15-20 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin səhər bəzi 
yerlərdə qısamüddətli yağış yağacağı 
gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 13-
17, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı ehtimalı var. Səhər dağlarda duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 15-19, 
gündüz 25-30, dağlarda gecə 10-15, gündüz 
19-24 dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Ağstafa rayonundan Nizaməddin Quliyev Qazax 

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşova əzizi
VAQİF BABAŞOVUN 

 vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                            

Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının 
kollektivi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rövşən 
Bağırova əmisi 

ASLAN BAĞIROVUN

 vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                            

Masallıdan Rafil Hüseynov “Azərbaycan Meliorasiya 
və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr 
müavini Zakir Quliyevə əzizi 

ƏLİQƏMƏ QULİYEVİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                            

Masallı rayonundan Rafil Hüseynov İbrahim 
Mehdiyevə və ailəsinə əzizləri 

KÖVSƏR XANIMIN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
                                                                                                            

“Mətanət A” Şirkətlər Qrupunun Müşahidə Şurasının 
sədri Elxan Bəşirov və şirkətlər qrupunun kollektivi Qazax 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşova  əzizi 

VAQİF BABAŞOVUN 

 vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər. 

 9 Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti tərəfindən Mirzəyev Kamil Rizvan oğlunun adına 
verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 9 Qocayeva Nailə Tanırverdi qızının adına verilmiş çoxmənzilli yaşayış binasının tikintisi haqqında  
068 nömrəli fərdi müqavilə itdiyi üçün etibarsız sayılır. Bakı, Nizami rayonu, Ə.Vəliyev küçəsi 2433-cü 
məhəllə, ev 1, mənzil 72.

Qen Şuan: Biz qələbəyədək 
mübarizə aparacağıq 

 � Birləşmiş Ştatlar hökuməti ticarət 
müharibəsini davam etdirmək istəsə, 
Çin qələbəyə qədər mübarizə aparacaq. 
“Bloomberg” agentliyinin yaydığı məlumata 
görə, bu bəyanatla Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin 
rəsmisi Qen Şuan çıxış edib.

ABŞ Prezidenti Donald Trampın Çindən idxal oluna-
caq məhsullara əlavə vergi tətbiq etməsi barədə təhdidini 
şərh edən Qen Şuan deyib: “Əvvəlki təcrübə rəsmi Pekinin 
ticarət müharibəsi istəmədiyini, lakin ondan qorxmadığını 
göstərdi. Kim evimizin kandarında müharibə etmək istəsə, 
biz qələbəyədək mübarizə aparacağıq”. 

O, rəsmi Vaşinqtonun  vəziyyəti obyektiv 
qiymətləndirəcəyinə və Çinin öz maraqlarını qorumaqda 
qətiyyətli olduğunu anlayacağına ümid etdiyini dilə gətirib.

Xatırladaq ki, ticarət üzrə ABŞ-ÇXR danışıqlarının 
ötən həftə Vaşinqtonda keçirilən növbəti mərhələsi Çin 
məhsullarına rüsumun yenidən artırılması fonunda nəticəsiz 
başa çatıb. Belə ki, Çindən idxal olunan 200 milyard dollar 
həcmində malların rüsumu 10 faizdən 25 faizə qaldırılıb. 
Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Tramp həmçinin 300 
milyard dollar həcmində qiymətləndirilən digər Çin mallarına 
rüsumun qaldırılması prosesinə başlamaq barədə göstəriş 
verib. Lakin hələlik bununla bağlı qərar qəbul olunmayıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Moqerini: Aİ ABŞ-la İran arasında 
gərginliyin azalmasını arzulayır 

Qeyd edək ki, bugünlərdə Brüsseldə 
Aİ-yə üzv ölkələrin xarici işlər 
nazirlərinin iclası keçirilib. F.Moqerini 
həmin tədbirə dəvət olunmuş ABŞ-ın 
dövlət katibi Mayk Pompeo ilə də görü-
şüb. 

Sözügedən iclasın yekunları, 
eləcə də amerikalı həmkarı ilə görüşü 
barədə mediaya açıqlamasında xanım 
siyasətçi vurğulayıb ki, Aİ rəhbərliyi 
bütün problemlərin, o cümlədən İran 
məsələsinin də dialoq və diplomatik 

əlaqələrin qurulması yolu ilə həllini vacib 
sayır. 

Aİ-nin rəsmisi həmçinin bildirib ki, 
M.Pompeo ilə görüş zamanı İranın 
danışıqlar masası arxasına qayıtma-
sı mövzusu prioritet olub. F.Moqerini 
əlavə edib ki, o, M.Pompeonu İranla 
münasibətlərdə hərbi eskalasiyadan 
çəkinməyə çağırıb. 

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl İran 
Prezidenti Həsən Ruhani bəyan edib ki, 
nüvə sazişi çərçivəsində İranın milli ma-
raqları 60 gün ərzində nəzərə alınma-
sa, ölkəsi uranın zənginləşdirilməsinə 
başlayacaq. 

Yada salmaq lazımdır ki, 2015-ci ildə 
imzalanmış nüvə sazişinə əsasən, İran 
sanksiyaların ləğv edilməsi müqabilində 

uranın zənginləşdirilməsindən imtina 
edib. Həqiqətən, 2016-cı il yanvarın 
16-da sanksiyaların böyük hissəsi ləğv 
edilib. 

Lakin 2018-ci il mayın 8-də ABŞ 
Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonun 
İranla nüvə sazişindən çıxdığını bəyan 
edib və bundan sonra İrana qarşı sank-
siyalar mərhələli şəkildə tətbiq olunma-
ğa başlanıb. 

Görünən budur ki, ABŞ və İran 
dövlətləti arasında münasibətlər kəskin 
pisləşməkdədir. Gərginliyin hansı həddə 
gəlib çatacağını demək çətindir.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik 
məsələləri üzrə ali komissarı Federika Moqerini 
bildirib ki, Aİ rəhbərliyi ABŞ və İran dövlətləri arasında 

gərginliyin danışıqlar yolu ilə azalmasının tərəfdarıdır. Bu 
barədə “Euronews” agentliyi məlumat yayıb. 

Şərqi Avropada güclü qasırğa

 � Şərqi Avropaya güclü qasırğa gəlib. 
Güclü külək evlərin dam örtüklərini uçurub, ağacları və 

elektrik dirəklərini aşırıb. Güclü yağışla müşayiət olunan 
qasırğa nəticəsində çaylar məcrasından çıxıb və evlər su 
altında qalıb. Dağlıq ərazilərdə torpaq sürüşmələri baş verib 
və nəticədə nəqliyyatın hərəkəti iflic olub.

Meteoroloqlar bildiriblər ki, güclü qasırğa Serbiyaya sarı 
istiqamət götürüb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Yaraqlılar Suriyada 
atəşkəsi pozublar

 � Son iki gündə yaraqlılar Suriyanın Skalbiya 
şəhərini bir neçə dəfə atəşə tutublar. Nəticədə beş 
uşaq həlak olub, altı uşaq xəsarət alıb.Həmçinin iki 
nəfər ortayaşlı adam da xəsarət alıb.

Suriyadakı atəşkəs üzrə Rusiya mərkəzinin məlumatına 
görə, yaraqlılar yaşayış evlərini və kilsələri atəşə tutublar.

Sutka ərzində Suriyanın Latakiya, Homa və Hələb 
əyalətləri yaraqlılar tərəfindən atəşə tutulub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə 
58-ci Venesiya Biennalesində təmsil olunur

Fonddan AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, Biennaledə 
ölkəmiz “Virtual reallıq” 
(“Virtual Reality”)  möv-
zusundakı milli pavilyonla 
iştirak edir.

Kampo Santo Ste-
fanodakı XIV əsrə aid 
Lezze Sarayında açılan 
ekspozisiyada rəssam və 
heykəltəraşlar Zeyqəm 
Əzizov, Orxan Məmmədov, 

Zərnişan Yusif, Kənan 
Əliyev və Ülviyyə 
Əliyevanın əsərləri təqdim 
olunur.

Pavilyondakı multimedia 
əsərləri, instalyasiya və 
heykəllərin mövzusu bun-
ları əhatə edir: İnsanlar hər 
gün heyrətamiz xəbər axını 
ilə üzləşir. Dünyada hər bir 
insan gün ərzində təxminən 
150 dəfə telefonunu 
yoxlayır, 2 milyarddan çox 
insan sosial şəbəkələrdən 
istifadə edir. Saxta xəbərlər 
sosial şəbəkələr vasitəsilə 

daha çox paylaşılır, apa-
rılan müzakirələrin əksər 
hissəsi isə onların doğru 
olub-olmadığı ilə bağlı 
deyil.

58-ci Venesiya Bien-
nalesi noyabrın 24-dək 
davam edəcək. 

Venesiya Bienna-
lesi müasir incəsənət 
sahəsində dünyanın ən 
nüfuzlu sərgilərindən 
hesab olunur və iki ildən 
bir keçirilir. Azərbaycan bu 
beynəlxalq layihədə  
2007-ci ildən iştirak edir. Azərbaycan Heydər Əliyev Fondunun 

təşkilatçılığı ilə 58-ci Venesiya Biennalesi 
– Beynəlxalq İncəsənət Sərgisində təmsil 
olunur. 


